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Deși fhefl frig. 
Iarna arc zilele nu- 
mirate. Ne găsim in 
perioada trecerii de 
la eu rd firea zăpezii 
la preocupările fa
ță de „toaleta" de
primăvară a orașe
lor din municipiu, 
In care un loc de 
seamă fi ocupă rea- 
menajaren parcuri
lor și tonelor verzi, 
existente și extinde
rea acestora fn pirul 
noilor blocuri.

Experiența anilor 
trecuți. dovedește rit 
fn acțiunile de in- 
frumusețarc a orașe
lor noastre au parti
cipat mii și mii de 
cetățeni dornici ea 
localitățile in care 
trăiesc și ișl desfă
șoară activitatea ’rt 
aibă un aspect plă
cui. adpcvat cerințe
lor urbane și sintem 
convinși că aceste 
acțiuni vor crește in 
amploare.

Dispun serele
Î.G.C. de o aseme
nea cantitate de ma
terial dendrologic și 
floricol care să a- 
coperc cerințele cam
paniei de primăva
ră de înfrumusețare 
a orașelor noastre ? 
Aceasta a fost între
barea adresata tova

rășului GHEORGHE 
ROST'. tehnician 
horticol, care răs
punde de act ii it at ca 
serelor 1 G.C. — din 
localitățile Petrila, 
Petroșani. Vulcan $i 
Lupani Răspunsul a 
fost altrmaliv. „Pre
ocuparea pentru asi-

că sintem in posesia 
a tot ce este necesar 
ca pe măsură re 
timpul ne favorizea
ză să ieșim pe teren 
și srt începem lucră
rile. in primul rind 
cu plantarea arbuș
ti lor".

Cifrele ce ne slnt

Pentru ca orașele 
noastre să aibă un 
aspect plăcut, adecvat 

cerințelor urbane
gurarea materialu
lui necesar pentru 
anul 197.3 a început 
inră de toamna a- 
nului trecut. S-a pre
liminat necesarul pe 
anul 1973, s-au în
tocmit din timp co
menzi pentru mate
rialul dendrologic 
furnizat de către în
treprinderile agri
cole de stal Aiud și 
Arad și pe tot par
cursul iernii in sere 
s-a muncit la spo
rirea materialului 
floricol. Pot afirma

prezentate slnt im
presionante. In se
re „așteaptă" pri
măvara aproape
.'<1000 trandafiri pi
tici și inciți, arbuști 
pentru garduri vii, 
arbori din care tei. 
salctmi, sălcii ș.a 
destinate zonelor 
verzi, din core 16 000 
pentru orașul Pe
troșani. Materialul 
floricol destinat zo
nelor verzi se apro
pie de cifra de 1 mi
lion, cuprinzind o 
gamă bogată de spe

cii <a etnia, petunii, 
salv.ii, begonii, pan- 
seluțe și altele. Pen
tru înfrumusețarea 
apartamentelor și 
balcoanelor 14 000 
de ghivece cu plan
te ornamentale stau 
la dispoziția cetățe
nilor, ca și ÎS 000 
bucăți flori tăiate ce 
se pun fn Pinzare 
pentru diferite o- 
cazii.

Urinează ca efor
turile întreprinderii 
de gospodărie comu- 
nolă de a asigura 
ba-a materială a în
frumusețării orașe
lor să fie fructifica
te. Aceasta reclamă, 
insă, și sprijinul tu
turor cetățenilor, 
chemați srt contribu
ie activ, in prima e- 
tapâ * la plantarea 
bogatului și valoro
sului material den
drologic și floricol 
iar apoi, fn continu
are la îngrijirea și 
păstrarea a tot ce 
>e realizează prin e- 
forturile comune ale 
iubitorilor de fru
mos, dornici ca ora
șele Văii Jiului să 
aibă aspectul unor 
adevărate grădini în
floritoare

Iosif DAVID

t PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ!

Locui inovațiilor 
nu este în sertare

ci în producție!

Zilnic, in cartea de producție a sectorului IV al minei 
Aninoasa. brigăzile conduse de Iosif Solcan și Constantin 
I abușcă înscriu realizări neritorii ce iac cinste ambelor bri
găzi. Sint realizări care înseamnă cu fiecare tonă de căr
bune extrasă peste plan, un pas hotărit pe calea bunăstării.

Domeniul fără granițe al 
raționalizărilor, inovațiilor și 
invențiilor „teren- fertil al 
creșterii neîntrerupte a efi
cienței economice, a angrenat 
în interiorul lui, în ultimii 
ani, tot mai mulți oameni 
dornici de a obține rezul
tate cît mai concludente în 
producția bunurilor materia
le.

Din dorința de a surprinde 
unele ipostaze ale valorifică
ri inteligenței tehrfoe în Va 
4ea Jiului, ne-am adresat eî- 
torva factori direct implicați 
în acțiunea de macer»?ljzare 
a „zestrei" gîndirîi oameni
lor de la mina Petrila. Tov. 
Ludovic Niederniayer, șeful 
sectorului nvest ții ne-a de
clarat:

— Am lucrat la un cofrag 
mobil pentru betonarea lu
crării de deschidere, cofrag 
ce a fost prezentat și în ma
chetă. Se spune că această 
problemă ar fi în studiu la 
I.C.P.M.H., dar pînă în pre
zent nu s-a irezolvat (s.n.% 
deși soluția ar fi fost sim
plă. Actualul cofrag este com
plicat. Și dosarul cu cofra- 
gul stă... în sertar. M-am mai 
preocupat de conceperea unui 

RODNICĂ Și OÎRZĂ ÎNTREGIRE IN AIIUAJE

Pe panoul de onoare
Colectivele din cadrul E. M. Petrila ișl 

unesc eforturile tot mai susținute pentru 
ca bilanțul activității lor la finele tri
mestrului I să fie cît mai bogat, să con
stituie o platformă sigură de realizare. 
Ia nivelul exigențelor, a sarcinilor anului 
III al cincinalului. Dovezi concludente 
in acest sens: cu o zi înainte de înche
iere.’ relei do-a doua decade a lunii mar
tie. sectoarele IV. III și I raportează 
sporuri apreciabile la volumul de căr
bune extras din adincuri : 939, 532, res
pectiv, 506 tone.

O scurtă convorbire telefonică cu ing. 
IOAN ONOFREI. ne-a evidențiat stră-

— brigăzi vrednice
daniile depuse în ultimul timp de vred
nicele brigăzi de frontaliști, aflate într-o 
dîrză și rodnică întrecere, de la secto
rul IV, și anume cele conduse de 
GHEORGHE TOMA, EUGEN VOI
CE1 și CONSTANTIN ALEXE, cu 
plusuri la zi de 250, 200 și,
respectiv, 150 tone. Pe „panoul de onoa
re" se mai află înscrise brigăzile conduse 
de FLOREA MIONTCI, de la sectorul III, 
VASILE AVARVAREI și GHEORGHE 
BOGHIU, de la sectorul I, cu depășiri 
ale sarcinilor de plan, după aproape două 
decade, de 200, 209 și 150 tone.

dispozitiv automat de cuplare 
și decuplare a apei pentru 
pulverizare cu ajutorul ae
rului comprimat, dispozitiv 

ce a fost experimentat pe 
transportoare cu raclete la 
sectorul III, în abatajul III 
vest, dar nu s-a primit ac
ceptare decît verbală... In 
ceea ce privește săparea pu
țurilor, am propus o metodă

care se va experimenta la a- 
dîncirea puțului 2 vest și la 
săparea puțului 14. Am mai 
construit un șablon de be- 
tonare a moazelor, prototi
pul fiind experimentat și se 
va aplica în Valea Jiului la 
puțurile cu cofrag glisant. 
Mai am unele... proiecte pen
tru raționalizare, menite să 
ducă la ușurarea eforturilor 
minerilor din subteran și 
pentru mărirea securității 
muncii în minerit.

Lăcătușul Ioan Mathe, de 
la sectorul VIII, ne-a spus că, 
împreună cu Ludovic Nie- 
dermayer, s-a preocupat de 
construirea unui cărucior 
perforator 4 S (4 perforatoa
re concomitente la steril), 
„încă cu ani în urmă, prin 
1961, am studiat perforajul 
umed din subteran, în acest 
sens făcînd unele adaptări la 
perforatoare, care au dat re
zultate bune și timp de șa
se luni au și fost experimen
tate. Deși s-a încheiat proces 
verbal, între E.M. Petrila și 
Uzinele „Independența" Si
biu, acest proces verbal a 
fost pus în... dosar ca să se 
audă apoi că nu mai e de... 
găsit, (s.n.) In prezent, o 
problemă acută care mă fră- 
mîntă este prevenirea îm
bolnăvirii de silicoză și, deci, 

combaterea în primul rîrid a 
prafului. In acest sens, am 
construit un dispozitiv de cap
tare a apei rezultate din per
forajul umed la lucrările în
clinate. dispozitiv de data a- 
ceasta brevetat și recompen
sat".

Tovarășul loan C'herecheș, 
secretarul comitetului de par
tid de la E.M. Petrila, ne-a 
mărturisit că maistrul meca
nic energetic de la sectorul 
IV. Ludovic Acs, are o in
venție brevetată care constă 
într-un sistem de decuplare 
a transportoarelor în caz de 
cuplare a silozului sau de 
rupere a lanțului. Dar, 
chiar în acest caz în care 
invenția este brevetată, do- 
saru-î de... nedepistat, (s.n.).

Tovarășul Petrii Iacob, 
președintele comitetului sin
dicatului de la mină :

O inovație care are o efi
ciență foarte mare este ace
ea a minerului Pavel Zlota, 
de la sectorul III, inovație 
care constă într-un dispozitiv 
pentru răpirea stîlpilor hi
draulici îngropați în vatră. 
Dispozitivul este ușor, lejer 
de manevrat, are gabarit, mic, 
nu se defectează. Răpitul 
stîlpilor din abataj se face 
repede și instalația prezintă 
siguranță. La exploatarea 
noastră se aplică această ino
vație, care ar trebui extinsă 
și la alte exploatări (s.n.)

Deci:
— Ce împiedică ideile noi, 

valoroase, să se materialize
ze?

Ludovic Niedermaver .
— Obstacolul în calea ma

terializării este ținerea dosa
relor în sertare.

loan Mathe :
— Slaba preocupare din 

partea celor care răspund di
rect de soluționarea proble
melor de inovații și raționa
lizări.

Petru Iacob :
— Inovațiile și invențiile 

nu sint extinse și l.a alte cx-

Ing. Rodica ARDELEAN

(Continuare in pag. a 3-a)

In sprijinul minerilor, a
In dorința de a aduce o 

contribuție directă la recupe
rarea rămînerilor in urmă a 
exploatării miniere Lupeni la 
extracția do cărbune, perso
nalul TESA din cadrul minei 
a hotărit ca pină ce situația 
se va restabili in fiecare zi 
de repaus să efectueze ore 
de muncă patriotică în subte
ran. Astfel, in ziua de 18 mar
tie curent un mare număr de 
cadre tehnico-administrative

Activitate febrilă pentru finalizarea
unm

20 martie 1973. O zi oare
care din calendarul acestei 
primăveri capricioase, dar 
core pentru montorii șantieru
lui 71 C. F. Petroșani a con
stituit o zi de febrilă activi
tate : a început montarea pa

ntarca primului pilon tie susținere a viitoarei pasa- 
n stația C.F.R. Petroșani.

au venit la lucru, fiind repar
tizate la abatajele frontale 
din stratul 18, blocul II și din 
stratul 3, blocul IV. Printre 
cei prezenți la lucru se aflau 
comuniștii Gheorghe Leovea- 
nu, Petru Carabă, Alexandru 
Varga, Carol Ciulea. Petrică 
Uță și mulți alții care și-au 
adus din plin contribuția la 
realizarea preliminarului la 
sectorul respectiv.

La ieșirea din schimb, pe fe-

mare
publică — pasarela C. F. It.

sarelei de trecere peste ca
lea ferată care leagă gara de 
centrul orașului.

De la inginerul șef al șan
tierului, Florin Trifu, ne-am 
informat asupra unor detalii 
de construcție și montaj ale

exploatării
lele tuturor participant lor la 
acțiunea de muncă patriotică 
se citea satisfacția pentru 
contribuțiile aduse și în ace
lași timp hotărîrea fermă ca 
alături de întregul colectiv al 
exploatării să facem tot ce ne 
stă în putința pentru recu
perarea rămînerii în urmă si 
depășirea sarcinilor de pian 
ale exploatării.

Carol TIVORAC. 
E.M. Lupeni

□cestui obiectiv de o utilitate 
deosebită. Vechiul schelet al 
pasarelei care cuprindea șase 
tronsoane, a suferit o serie de 
modificări de consolidare și 
înălțare cu 1,65 m, lucrări ne
cesitate de montarea viitoarei 
magistrale electrice. Pasarela, 
in noua ei înfățișare va fi 
căptușită cu bucăți de tablă 
striată peste care se vo turna 
asfalt Astfel, se va asigura 
o securitate mai mare de cir
culație și, totodată, gradul 
de durabilitate va fi mult 
sporit. Montarea părții de 
bază va dura 3 zile, timp in 
care circulația trenurilor, pe 
anumite linii, va fi oprită, fără 
a stinjeni traficul feroviar.

Priveam la furnicarul de 
oameni din jurul tronsoanelor, 
impresionați de rapiditatea și 
pre zia cu care executau co
menzile de manevrare a pilo
nilor de susținere in vederea 
montării lor pe infrastructurile 
de beton. Brațul giganticei 
macarale de 80 tone-forță o 
prins in ghiarele sale un tron
son lung de 30 m, ridicindu-l 
cu o ușurință uimitoare, ca 
apoi să-l dirijeze spre locul 
unde-i va fi destinația. Co
menzile se succed cu repezi
ciune, masiva structură meta
lică - căreia la „tratamentul" 
de consolidare i s-au adminis
trat circa 12 000 de nituri - se 
supune docilă manevrelor de 
montare, dirijate cu pricepe
re de Constantin Călinoiu, șe
ful lotului de montaj al șan
tierului.

Lo aceste dificile lucrări de 
montaj participă un colectiv 
de peste 30 de oameni, din 
rindul cărora, prin abnegațio 
și priceperea cu care lucrează, 
se detașează șefii de echipă 
Anton și Ion Mocanu, mon- 
torii Marian Cristea Ion Bor- 
ceo, Nicolae llie I și II. Mihai 
Niță, iar lo lucrările de in
frastructură muncitorii coordo
nați de maistrul Gheorghe 
Linder și șeful de echipă dul 
gheri Grigore Cuptor.

I. ȚABREA

Pe seama sporului de 
productivitate

La 19 martie a.c„ Exploa
tarea minieră Dilja s-a si
tuat printre unitățile frun
tașe ale Centralei cărbune
lui Petroșani avind extrase 
peste plan I 600 tone cărbu
ne brut. Aceasta se dato- 
rește in primul rind hărni
ciei colectivului sectorului 
III care a extras I 662 tone 
cărbune brut peste plan. 
Datorită aprovizionării opti
me a locurilor dc muncă cu 
materiale necesare, la ni
velul sectorului, față de 3,36 
tnne/post randament plani
ficai, s-au realizat 5.26 tone 
cărhune/post.

Din cadrul sectorului, ce
le mai bune rezultate le-au 
obținut brigăzile conduse 
de ~ minerul Pavel Tașnadi, 
de Ia abatajul cameră nr. 
7. stratul 3, bloc 3 est, și 
cea de la abatajul cameră 
nr. 2, stratul 3, blocul III, 
care au extras peste plan. 

in interiorul ziarului :

£ Regimul de viață ai copilulu i mic sănătos ; • înalt nivel competițional atins la actuala 

ediție a „universitarelor" de schi ; £ Miini întinse ; £ Un reușit concurs pionieresc ; Ex

pediția „Diamantele negre" ; • Memento.

respectiv. 434 și 384 tone 
de cărbune, depășindu-și 
randamentul planificat cu 
1 080 kg prima brigadă, iar 
a doua cu 740 kg cărbu- 
ne/post. Rezultatele obținu
te, după cum spunea ingi
nerul Uzonovici Riste.a, se 
datoresc atit hărniciei mi
nerilor cit și activității de
puse de partea electromeca
nică a sectorului, in special 
de maistrul energetic 
Gheorghe Șandor, de 
electricienii Vamiliu Vo- 
dislav. Dumitru Tănăses- 
cu. Iosif Rat și de lăcătușii 
losif Ecselev, Gheorghe 
Sandu. luliu Mureșan și al
ții care au efectuat la timp 
toate reviziile și reparațiile 
electromecanice la utilajele 
din cadrul sectorului.

Carol LASZLO, 
maistru principal 

E. M. Dilja

Succese 
la deschideri
Brigăzile din cadrul sec

torului V investiții de la 
mina Aninoasa au obținut 
importante succese la lu
crările de deschideri. Orta
cii lui Alexandru Gaboș, 
care lucrează la galeria de 
deschidere a flancului su
dic, orizontul X, pentru pu
nerea în exploatare a stra
tului 18, au un plus de 5 
ml pe luna martie. La fel, 
și minerii conduși de Simi- 
on Pigui care execută lăr
girea și betonarea garajului 
de Ia orizontul XI, in ve
derea asigurării condițiilor 
optime transportului la a- 
cest orizont nou, au acumu
lat un plus de 3 ml, (de la 
începutul anului, au un 
plus de peste 12 ml). De 
remarcat că aceste lucrări 
de deschideri care vor gră
bi punerea în exploatare a 
noi capacități de producție 
sint de cea mai bună cali
tate.

Puțul „Ștefan" de la mina 
Lupeni.

Bc le prin de forme «e organizare 
ia ideca creării

unui partid al (lașei muncitoare
In condițiile dezvoltării 

capitaliste a societății româ
nești. la mijlocul secolului 
al XIX-lea, proletariatul mo
dern, legat de fabrică, înce
pe să-și facă simțită existen
ța, an de an mereu mai ac
tivă. In acest proces au loc 
și primele contradicții, în 
forma lor incipientă, dintre 
muncitori și patroni.

Inghesuiți în ateliere 
strimte și insalubre, munci
torii erau siliți să lucreze 
cile 14-16 ore pe zii, cu sala
rii mici, in locuințe mizere, 
fără repaus duminical și fă
ră drepturi politice în gene
ral. La început, lupta munci
torilor era izolată și spon
tană. Ea se îndreaptă împo
triva scăderii salariilor, îm
potriva abuzurilor și silnici
ilor patronilor, a condițiilor 
neomenești de muncă. Cu 
timpul, luptele muncitorilor 
s-au dezvoltai in forme mai 
avansate — grevele. In pe
rioada anilor 1872 1877
au avut loc greve muncito
rești la București Galați, 
Giurgiu. Brăila. Ploiești 
Predeal, Zi mn ic ea Frățești 
și in multe al'e părți i'i 
România. Pe această trean’ă 
muncitorii nu luptau încă 
împotriva capitaliștilor ca 

clasă, ci pentru revendicările 
lor imediate. Proletariatul 
nu s-a ridicat încă la înțele
gerea sarcinilor sale de cla
să, era încă o clasă „în si
ne" și era nevoie să par
curgă un drum lung și ane
voios pentru a deveni o da

să „pentru sine" care av ■ i 
drept scop doborirea claselor 
exploatatoare și instaurarea 
dictaturi proletariatului.

Greutățile materiale intim 
pinate de muncitori' au făcut 
să crească simțul lor de sn 
lidarlate, ceea ce i-a det^r 
minat să facă pri r inși pt 
calea organizării. Astfel s-au 
f umat și >-m i'at pr;
mele asociații de ajutor re 
cflproc cu scopul de t-și aju 
ta membri în ciz do șomaj 
ie boală, bătrir» țc și dor 
Prima organizare ’e acest 
fel a fr>' Casa de ațiilor și 
prei ertere a lucrătorilor ti
pografi lin Riir'iiojti, înfiin- 

tată in 1858. Și in Transil
vania, la Brașov, Timișoara, 
\nina, Reșița etc. au fost 
înființate asemenea asociații 
Prin activitatea lor, ele iu 
contribuit la ridicarea con 
științei de clasă a proletari 
alulu..

ln 1872, muncitorii au iă- 
rut un pas înainte în direc
ția organizării lor prin în
ființarea asocidțiuniior pro
fesionale. La București a lu
ll naștere Asociația genera 
lă a lucrătorilor din Româ
nia, avind < a organ de pre
să ziarul lucratorul Român 
in paqiiTIe căruia se vorbea 
lespre înfrățire • muncitei ■ 
lor pentru a combate, „tot ce 

■ • rău și vătămător lucrăto
rilor". La Ursitul celui de 
al 8-loa deceniu al secolului 
al XIX-lea existau în mai 
multe părți ale țării organi
zații muncitorești care se o

rientau deja după principiul 
luptei de clasă.

La sfîrșitul secolului al 
XIX-lea, concomitent cu in
tensificarea mișcării munci
torești au apărut în țară i- 
deile socialiste. Prima dată 
în forma utopică, iar mai tir- 
ziu a început să pătrundă 
tot mai viguros ideile socia
lismului științific ale lui 
Marx și Engels. Tradiția de
mocratică. legată de activi
tatea și idăile înaintate ale 
luptătorilor progresiști și 
revoluționari N. Bălcescu, C. 
Bolliac. M. Kogălniceanu, 
C. A. Rosetti și alții, mai pe 
urmă activitatea Internațio
nalei I și proclamarea Co
munei din Paris, au repre
zentat un climat favorabil 
pătrunderii și raspindirii i- 
deilor socialisto in România. 
Esle cunoscut faptul că multi 
dintre intelectualii români 
cu vederii înaintate care se 
găseau în Franțat Elveția.
\nglia, Belgia, au luat par
te, in calitate de membri ai 
diferitelor secții, la activita
tea Internaționalei l. Printre

Nicolae WARDEGGER
Arhivele Statului — Deva 

(Continuare in pag. a 3-a)
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Un reușit concurs pionieresc Mașini
♦

r
Duminică s-a încheiat faza peni, Petroșani. strucț ia emnple.ru lut de va-

municipală a concursului pio- a susține, mural. <echipajele canță di ■ la Costețti; pioni.--
nicrcsc ..Dc la .4 la Z“. Dc- ce-i reprezenta Ptir,itr< acr.v- rii din 1 ‘rividia au amenajat
venit tradițional in școlile din le probe de dii ertis meni cn diurnul )n timpul iernii, pen-
Valea Jiului concursul a rcu- reale calități cducaUirc care tru a dc veni practicabil circu-
yu să reunească un număr au scos in eeidi mță receptivi- laț Ici. iu r cei din lupeni. U-
de 30 dc echipaje repreren- ta tea pionierilor fa/ă dc tranx- rieani. 1 />ma au efectuat mii
tind toate ș olilc generale si formările sociah • dc la noi dc ore d> muncă patriotică
liceele cu clasele 1 — Vili din fără ati fost ce«Tea tn pentru ilnlrumuse|area orații-
Scopul urmărit dc Consiliul revistă a celor mai buni re- lui. șcnl:ii ek .

de spălat caihdoscop
A

t
1

Lv L

din
abundentă...

municipal al Organi?at?ci pio
nierilor. a fost să dez; <>ltc 
dragostea fală dc italrin noas
tră socialistă, cunoașterea r - 
alinărilor oamenilor muncii 
sub conducerea partidului, 
stimularea interesului elevi
lor față de principala lor în
datorire. invăfâlura. 'nlărireu 
legăturilor de prietenie intre 
pionierii din localitățile mu
nicipiului, dezvoltarea senti
mentului dc mindrie țață de 
prestigiul școlii, spiritul de 
competitivitate, depistatea dc 
noi clemente cu indinații 
spre cintec și recitare.

Antrenarea numărului ma
rc de elevi la nivelul școlii 
pentru stabilirea celui care 
trebuia să reprezinte școala 
la faza orășenească sau mu
nicipală, a determinat pe ele
vii din clasele vizate pentru 
a intra in concurs, să se pre
gătească ctt mai temeinic in
cit cu greu s-a pulul stabili 
cel mai bun dintre cei mai 
buni.

De menționat este faptul câ 
organizatorii s-au gindit să 
introducă in regulamentul 
concursului și probe de di
vertisment care, presărate in
tre probele din obiectele de 
invățămint (geografie, educa
ție cetățenească, istorie, limba 
română), veneau să încuraje
ze mai departe pe concurcnți 
să facă să răsune sala de a- 
plauzcle micilor spectatori ve
niți din Uricani, Vulcan, Lu-

citatori care nu reușit să 
transmită auditorilor prjn 
vers, glodurile poetului, apoi 
o adei ărată paradă de mclo- 

toate inspirate 
i>l nostru nou. 
disputată a lost 

artă plastică 
..România — fa- 

glorie" unde c/e- 
cw ajuto- 

pensulci și acuarelei, ccic 
frumoase peisaje din pa- 
noastră. .Mult timp sper

ii, nu au să ui
te lucrarea pionierului G. Gri- 
gorut de la Școala generală 
nr. 5 Petroșani, o lucrare com
pletă notată cu 
mentorii.

Elementul nou 
anul acesta este 
revistă dc către 
paj a felului cum au răspuns 
ic chemarea lansată dc pio
nierii din Valea Jiului ..In 
fiecare zi din viața dc pio
nier. cit mai multe fapte dem
ne de viitori comuniști*'. Pre
zentarea faptelor a dat certi
tudinea că pionierii munici
piului au ințeles semnificația 
chemării și au căutat să-i dea 
noi străluciri, devenind mobi
lizatoare pentru cei peste 
(2 000 dc purtători ai crava
telor purpurii cu tricolor.

Fapte frumoase s-au rapor
tat — at it de colective, cit și 
in mod individual.

Pionierii dc la Școala gene
rală nr. 5 Petroșani au contri
buit eu peste 6 000 lei la con-

adevărată 
dii populare, 
din folclon 
Cea mai ri 
proba dc 
pe tema 
ra mea dc < 
vii au transiiaurat 
rul '
mai 
tria 
ta lorii, pionii’

10 fără

al ediției din 
trecerea in 
fiecare echi-

Ini portant este că concursul 
și-a găsit Io, in sufletul cir
cilor. a (ost apreciat dc ro- 
mandanfii instructori, profe
sori ji părinți, care au trăit
• molii permanente alături de 
concurent l. Dar concursul ia- 
mine concurs, deschis orică
rui rezultat șl, ca la orice 
concurs, trebuia sâ fie șt un
• ițligdtor. înainte de toate, 
ciștigătorii principali au fost 
tufi pionierii, intr-un cuvint 
pion ierta. Și dind pionierilor 
ce-i al lor. in final, finind 
scama dc punctaj, pe Incul I 
s-a clasai echipajul Scolii ge
nerale nr. 5 Petroșani, urmat 
in ordine de Liceul Uricani, 
Școala generală tir. 2 Vulcan 
— Crividia. Școala generală 
nr. 2 Pclrila — Lonea și Școa
la generală nr. 1 Lupeni.

Dumitru CORNEA, 
activist, Consiliul municipal 
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Dialog cu corespondenții j
4» Nc adresăm in primul 

rînd tovarășului Constantin 
Ivănuș, de la mina Lonea. 
Corespondența dv. 
sectorul IV a fost 
de bine scrisă, a conținut 
suficiente elemente — des
pre oameni și realizări. 
Ne-a sosit însă în urma mo
mentului cel mai 
pentru publicare, 
regretăm că ne-a fost im
posibil s-o valorificăm pu- 
blicînd-o. 
veniți cu 
ții. însă, 
rativitate.

♦ Am

despre 
destul

indicat 
Așadar,

fi zugrăvit portretul măcar 
a uneia dintre acestea.

La Uricani sînt multe fe
mei harnice și active des
pre al căror aport în pro
ducție. în buna gospodărire 
a localității, la creșterea și 
educarea copiilor se cuvine 
să scriem mai mult și mai 
concret. tov Plâiniceanu.

i
y

•Ho : ing. Ștefan KOSZTIN

Răspunzând solicitărilor 
intense- ale cumpărătorilor — 
care. In ultimul timp, nu au 
putut găsi totalmente In ma
gazinele de specia litatc ale 
O.C.L. Produse industriale, 
mașini dc spălat — serviciul 
comercial al acestei între
prinderi nc informează că, 
In ultimele zile, in magazi
nele Văii Jiului au intrat a- 

de...preclabUe 
„Alba-Lux

In plus, 
mașini de 
tinetă notă de 
tale — „Alba-Lux 10" — au 
apărut pe piața noastră, In 
unitățile O.C.L Produse in
dustriale.

< ant;tfițl 
9". 
un nou tip 
spălat, cu o 

funcționali- 
.. Alba-Lux 10"

de 
dis-

Vă rugăm să re- 
astfel de informa
nt) uitați dc ope- 
Mai scrieți-ne.
primit zilele tre

cute și scrisoarea adresată 
redacției de pensionarul 
Ioan Ciur, despre faptul că 
pe strada Aurel Vlaicu din 
Petroșani, o stradă centrală, 
cu multe unități de servire 
— magazin alimentar, bu
fet, chioșc C.L.F., o unitate 
dc cismărie a cooperativei 
..Unirea" — deci frecventa
tă zi și noapte de foarte 
mulți oameni, nu ard dc 
mult timp lămpile electrice. 
La rîndul nostru. aducem 
problema îmbunătățirii ilu
minatului acestei străzi și a 
altora din Petroșani în aten
ția Centrului de distribuire 
a energiei electrice împreu
nă cu solicitarea de a fi in
formați asupra măsurilor 
luate.

Tovarășului Simion 
Plăiniceanu. de la mina U- 
ricani, în legătură cu inten- 

d-lui de a adresa femeii 
prilejul zilei de 8 Mar- 
cuvinte de prețuire și

ția 
cu 
tie 
stimă, îi comunicăm că rîn- 
durile trimise redacției ar 
fi cîștigat în valoare dacă 
ar fi fost concretizate. Adi
că, dacă ar fi redat aspecte 
din activitatea femeilor din 
Uricani. sau. în alt caz, ar

Eleva Sabina Ecoviță, 
secretara organizației U.T.C. 
de la Liceul de cultură ge
nerală Pclrila, ne-a scris 
despre întîlnirea membrilor 
cercului literar „Zaharia 
Stancu" și a altor pionieri 
și uteciști din școală cu 
scriitorul Irimie Străuț, co
respondență care se dorea 
să inaugureze activitatea de 
corespondent a autoarei. A- 
preciind intenția și dorința 
ei de a populariza manifes
tările educative ' și acțiun 
patriotice organizate în ca
drul liceului și inițiativa de 
care a dat dovadă scriin- 
du-ne, informînd-o că dacă 
va continua să nc scrie poa
te deveni corespondentă, îi 
amintim, totodată, atît ei 
cît și tuturor coresponden
ților noștri, că în consemna
rea unor asemenea fapte se 
cerc mai multă operativi
tate. Spre exemplu, cores
pondențele despre manifes
tările sau acțiunile care au 
loc sîmbătă dupâ-amiază și 
duminică, este recomanda
bil să ne sosească la redac
ție luni de dimineață Ia 
prima oră. Dacă nu ne par
vin operativ, devin tardive

In încheierea prezen
tului dialog, adresăm cores
pondenților noștri Xristică 
Goșea, Aurel Colda, Maria 
Vuia. IIie Pomană, Emeric 
Lanyi și Alecu Andreescu 
invitația de a trece în zilele 
următoare pe la administra
ția ziarului.

T. ȚAȚARCA

Secție
fruntașă

Tînărul colectiv de muncă 
a! unității nr. 87 blănărie din 
cadrul cooperativei 
din Petroșani. își 
și depășește lunar 
de plan. Astfel, cele două luni 
care au trecut de ia începutul 
anului au fost încheiate cu 
succes, cu depășiri de 
101,5 și respectiv 112,8 !a 
sută constituind mărturii grăi
toare ale hărniciei și dăruirii 
in muncă a lucrătorilor de a- 
ici. Nici un rebut, nici o re- 
clamație, produse dc bună ca
litate și executate în timp — 
acestea sînt preocupările zil
nice ale lucrătorilor din 
ceaslă secție fruntașă, condu
să de Doina Basarab.

„Unirea** 
realizează 

sarcinile

au

și

a-

Regimul
Repartizarea judicioasă a 

timpului și satisfacerea succe
sivă și corectă a necesităților 
fiziologice fundamentale ale 
organismului copilului consti
tuie criterii ale regimului do 
viață optim, ale programului 
zilnic după care se desfășoa
ră viața copilului

Prin regimul dc- viață se fi
xează în timp momentele în 
care se vor desfășura princi
palele procese fiziologice ca 
somnul, veghea și alimenta
ția. In funcție de respectarea 
strictă a unui regim de viață 
normal, copiii sînt sănătoși și 
bine dispuși ; dacă, însă, re
gimul de viață este necores- 
punzător vîrstei, atunci în
treg echilibrul fizic și psihic 
al copilului este ” 
copiii 
refuză 
grează 
Astfel 
durata 
voile fiziologice ale 
sînt: un copil de la 6 săptă- 
mîni la 4 luni trebuie să 
doarmă 16 ore din 24 ore, din 
care 6 ore ziua. De la 4 luni 
la 10 luni, timpul afectat 
somnului este de 15 ore, din 
care 4—4>/2 ziua: de la 10 
luni la 2 ani de 13—14 ore 
din care 3—3’/? ore ziua, iar 
de la 2—3 ani copilul trebu
ie să doarmă 12—12’/’ ore
din care 21/2—3 ore ziua. Se 
recomandă să culcăm copilul 
Intr-o cameră separată, feri
tă de zgomot, creîndu-i o 
ambianță favorabilă adormi
rii. Este bine (In funcție de 
posibilități) să culcăm copilul 
în aer liber, pe terasa ferită 
de rtrrmți sau chiar în curte, 
cînd vremea și anotimpul

tulburat; 
devin nervoși, agitați, 
masa și nu se inte- 
în nici o activitate, 
perioadele de somn, 
lor în funcție de ne- 

vîrstei

mari tre- 
din cînd 
somnului

permite. Copiii mai 
buie supravegheați 
în cînd în timpul 
ca să nu se dezvelească.

Referitor la numărul me
selor. pînă la 4 luni se dau 
copilului 7 mese, respectîn- 
du-se pauza de noapte (de 
ia 24—6 dimineața cînd. dacă 
plîng. li se poate da ceai). Dc 
la 4 luni la 1 an și 2 luni 
se dau cinci mese, iar de la

s-o dorească. Altminteri vor 
fi triști, apatici, cu întîrzieri 
în dezvoltarea psihomotorie. 
Stabilind etapa de dezvoltare 
atinsă de către copil și ți- 
nînd seama de vîrsta și sănă
tatea lui, se fixează pentru 
fiecare complexul de exerci
ții, jocuri și deprinderi ce 
trebuie formate. Zgomotul și 
agitația, scandalurile famili
are au efecte negative asu-

SFATUL MEDICULUI

1 an și 2 luni la 3 ani patru 
mese variate sînt suficiențe 
pentru o dezvoltare armoni
oasă.

Condițiile in care trăiește 
copilul, conținutul și caracte
rul activității, educația pe 
care o primește, au o influ
ență hotărâtoare asupra dez
voltării lui.

Perioada nededicată som
nului constituie starea de ve
ghe a cărei durată se stabi
lește după virstă și nevoile 
fiziologice ale copilului Dacă 
la două luni durata stării de 
veghe este dc aproximativ o 
oră, la 5 luni este de 2 ore 
și jumătate, iar la 1 an de 3 
ore. Conținutul stării de ve
ghe trebuie să fie activ, va
riat, atractiv, copiii să nu fie 
lăsați în paturi, fără posibi
litate de a se mișca în voie, 
fără să ne ocupăm de ei, 
fără jucăria care să-i stimu
leze, pe care să o cerceteze,

pra sistemului nervos al co
pilului. In cadrul conținutu
lui stării de veghe trebuie a- 
cordată o importanță deose
bită și formării deprinderilor 
igienice dintre care și folo
sirea oliței de noapte 
zarea copilului pe olițf
înceapă odată ce el învață 
să stea în șezut, adică pe la 
6—7 luni.

In scurt timp aceasta tre
buie să devină o deprinde-

Pentru a evita urinarea 
timpul nopții, este bine 
ultima masă să nu conți- 
o cantitate prea marc dc

Așe-
sâ

re. 
în 
ca 
nâ
lichide și să fie dată cu cel 
puțin o oră înainte dc culca
re ; copiii să fie așezați pe 
oliță înainte dc culcare și nu 
imediat după masă. De mic, 
copilul trebuie deprins cu 
curățenia La început el este 
spălat dc mamă, iar, în jurul 
vîrstei de trei ani, fiecare să 
știe să se spele pe mîini și

In toamna acestui an școlar, la orele dc geografic, profesoara Lidia Bejan, de 
la Școala generală nr. 1 Petroșani, q propus elevilor din clasele a Vl-a C și a 
\TI-a C, sâ organizeze o scrie dc expediții pentru cercetarea frumoasei Văi «i Jiu
lui. ținutul nostru natal.

Deocamdată s-au limitat la cercetarea și descrierea, intr-un jurnal, a expedi
țiilor lor prin clteva zone mai pitorești și interesante din împrejurimile orașului
Petroșani — zona carstică a muntelui Roșia, pe urmele ghețarilor din munții Paring, 
defileul Jiului și Cheile Izvorului, urmînd ca în viitor să-și aleagă intinerarli mai 
îndepărtate — Cîmpu lui Neag, Peștera Bula și altele.

Prin aceste expediții elevii î,‘ ‘
geologice, se exersează in descrierea priveliștilor naturale, de un pitoresc solemn, 
plăcute îmbinări dc culori și forme, care alcătuiesc cadrul înconjurător al Văii 
lui

Acest jurnal este dedicat pionierilor și celor ce muncesc in 
Jiului, minerii, care, prin munca lor 
tui frumos și bogat ținut al patriei

își îmbogățesc cunoștințele geografice, biologice și. » -- ------ ..„i_---- jn
Jiu-

____  adîncurilc 
nobilă și plină dc eroism, au dat viață 
noastre.

Văii 
accs-

In ziua de 29 octombrie 
1972 am pornit înlr-o expedi
ție de cercetare a muntelui 
Roșia, așezat in nordul orn- 
șului minier Pclrila. Am ple
cat din Petroșani cu autobu
zul pînă la Dărănești și apoi, 
traversând Jiul dc est, am 
continuat drumul pe șoseaua 
națională Petroșani — Hațeg 
pînă la confluența pîriului 
Bănița cu piriul Roșia. Tre- 
cînd p<xlul peste acest mic pi- 
rîu părăsim șoseaua națională 
și o cotim spre dreaipta pe 
un drum de țară care străba
te in lungime tot cătunul Ro
șia (1.2 km) cu case originale 
din bîrne din 
lese stilul dc 
dacilor.

Natura este 
caldă, cu un soare strălucitor 
de toamnă tîrzie care ne face 
excursia foarte plăcută. După 
o jumătate de oră de mers 
no apare in fața impunătorul 
munte calcaros care domină 
ca un uriaș întreaga zonă. 
Aici, la piciorul uriașului, 
facem un popas lingă un iz
vor rece și limpede la care 
ne răcorim.

Muntele Roșia face parte 
din zona sud-vcstică a mun
ților Șurianu, zonă de calcare 
cristaline ce alcătuiesc intere
santa regiune carstică dintre 
Bănită, Meri-șor, Livadia. Po
nor și Ohaba unde se pot i- 
dontifica nenumărate forme 
de relief carstic ca: ponoare, 
chei, văi oarbe, riuri subte
rane, izbucuri, peșteri și ave
ne.

Pîriul Roșia taie acest mun
te prin chei sălbatice în două 
părți : la vest, Piatra Roșie, 
de 1 196 metri iar spre est 
Piatra Leșului, de 1 285 metri. 
Pîriul Roșia izvorăște 'l:ntr-o 
regiune nordică mai înaltă, 
din muntele Soma de 1 328 
metri.

începem sa urcăm 
tinele 
telui, 
urmă piriul care sare vijelios 
peste pietrele și stincile pră
bușite in albia lui. Ajungem 
la- cheile Roșiei pe drumul 
îngust săpat în coasta Pietrei 
Leșului. Ne oprim la capătul

cheilor unde, sprenordic al 
csi. se înalță zidul alb-cenu- 
șiu. aproape vertical, al Pie
trei Leșului și explorăm do
uă peșteri.

Piatra Leșului ■ formală din 
calcar coraligen cu aspect 
crcțos are numeroase galerii 
etajate, suprapuse, foarte în
guste, legate prin avene a-

momente de mare atenție, 
insă curajul și buna noastră 
pregătire sportivă ne ajută să 
învingem și aceste greutăți.

Coborîm panta înclinată, a- 
coperită cu pietriș mărunt, oi
nă la pîriu. Apa vijelioasă 
străjuită de slînci ascuțite, ne 
pune serioase probleme de 
transport. Găsim însă o

Din jurnalul de expediție:

Formele de relief carstic
lemn, ce amin- 
construcție al

frumoasă, ziua

serpen- 
întortocheate ale mun- 

urcăm mereu lasînd in

pe față singur, precum să se 
și șteargă.

Revenind la hrănire amin
tim că ca face parte din pe
rioada stării de veghe și că 
organizarea procesului de a- 
limenkiție variază de la vîrs- 
ta la Vîrstă. Pînă la 6 luni 
la ore regulate, copilul este 
hrănit. ținut în brațe. 
De la 6 luni trebuie 
să-1 obișnuim să mă- 
nînce cu lingurița iar de la 
8—9 luni să bea din ceașcă. 
De la 1 an și 4 luni, la un 
an și 6 luni copilul va fi o- 
bișnuit să mânînce 
Hrănirea copiilor in colectiv 
constituie un mijloc dc sti
mulare a poftei de mîncarc. 
Privindu-se unul pe altul, co
piii se imită și se îndeamnă 
la mîncare. (Lipsa poftei de 
mîncarc se întîlnește mai a- 
les în familiile cu un singur 
copil)

Se recomandă ea locul 
unde mănîncă copiii să fie 
curat, plăcut, atractiv. în- 
tr-o cameră luminoasă, aeri
sită. Mîncărurile să fie vari
ate și atrăgător prezentate. 
Iar atunci cînd nu mănîncă 
nu se recurge la pedepse și 
amenințări, dar nici la recom
pense în cazul în care copilul 
a mlncat. Fiecare mamă să 
procedeze cu tact, de la caz 
la caz.

Am prezentat. Iu modul 
general, aceste îndrumări, 
mamele avînd oricum la în- 
demînă cartea și sprijinul 
cadrelor sanitare. Printr-o 
conlucrare permanentă a 
mamelor cu sora medicală și 
medicul, copiii noștri se vor 
dezvolta armonios, vor deve
ni sănătoși, viguroși.

singur.

Dr. Ion BALAN, 
medic primar pediatru

dinei de 20 m și care se în- 
lilnesc in camere mari, mo
numentale cu pereți umezi și 
strălucitori, cu o bogată for
mă cavernicolă. Galeriile au 
tavanul frumos împodobit, cu 
formațiuni concreționare dan
telate și un fenomen straniu 
ne-a atras, atenția în, mgd^dpo- 
sebit : vibrațiile puternice ale 
pereților galeriilor la cel mai 
mic zgomot. Aici se vorbeș
te în șoaptă. Acțiunea de cer
cetare a Pietrei Leșului se 
termina in fața aparatului de 
fotografiat mînuit cu pricepe
re de 
noastre

După 
dihnă 
în adîncul cheilor și cerceta
rea părții vestice a zonei do
minată de Piatra Roșie. Reli
eful extrem de accidentat pre
tinde un efort frac deosebit

fotografa expediției 
— Daniela Ciolofan. 

cîteva minute de o- 
orqanizăm coborîrea

soluție — construim o mi
că punte din trunchiuri de ar
bori. In fața ne apare Piatra 
Roșie numită astfel din cauza 
constituției sale geologice — 
un conglomerat de calcare 
cristaline puternic cimentate 
pi in oxizi de fier. Oxidul de 
fier în concentrație slaba 
(2 %) da culoare roșiatici în
tregului ținut. Aici se află 
peștera Roșia sau, după cum 
spune legenda, a pustnicului 
Florian. Accesul spre gura dc 
intrare a peșterii este greu 
fiind la o mare înălțime. Ne 
cățărăm pe peretele vertical, 
cu o înclinație de 85°, spriji- 
nindu-ne unii pe alții, agățîn- 
du-ne de ieșituri de stîncă și 
ne proptim bine 
in adineituri deoarece o mică 
neatenție ar 
jos în albia vijelioasă a Roși
ei. Dar totul a decurs normal

picioarele

însemna căderea

șl ajungem cu bine pe platfor
ma unde se află intrarea in 
peșteră. Am intrat prin gale
ria foarte strimta Hrindu-ne 
pe vine, ca să dăm rl-ritr-o da
tă Intr-o sală mare, foarte in
teresantă, unde se mal păs
trează și astăzi vatra și ma>a 
pustnicului. Cînd am Ieșit, to
varășa profesoara ne-a foto
grafiat și apo: am p inii spre 
partea sudică a cheilor, la 
poalele Roșiei, unde ne oprim 
pentru a ne odihni și a miri a. 
Stinoile bine netezite ne ser
vesc drept scaune și mese 
iar izvorul care țișneșlo cu 
putere din pămîntul calcaros 
ne oferă apă de băut. Cițiva 
băieți descoperă gura unei qa- 
ler>i necunoscute pe care 
parcurg cu greu și apar sus 
ca dintr-un horn aproape 
creasta muntelui, povestln- 
du-ne mai tîrziu cu entuziasm 
despre această curajoasă *s- 
pravă a lor — descoperirea i 
nei galerii cu două ieșiri. Nc 
atrage atenția marea varie'a- 
le a rocilor din această porți
une sudică a cheillor, un ade
vărat laborator dc qeoloqie 
în natură. Intră in acțiune e- 
chipa de geologi a expediției 
noastre, care cercetează atent 
și constată că la baza munte
lui calcaros se află șisturi 
cristaline predominind gnaisul. 
In albia pîriului ies la iveală 
straturile de huilă care repre
zintă, probabil, limita nordi
că a bogatelor zăcăminte de 
cărbune ale minelor din Pe- 
trila. Pe bolovanii calcaroși se 
observă numeroase depuneri 
de siliciu iar Kovacsi găsește 
un trunchi de arbore pietrifi
cat în siliciu. Adunăm o bo_- 
gată colecție de roci interesan
te pentru cabinetul de qeo- 
grafie al școlii. Cu părere de 
rău trebuie să renunțăm la 
un bolovan cu frumoase con- 
crețiuni de siliciu pe caro, ne- 
putîndu-1 sparge, l-am aban
donat. Expediția noastră s-a 
sfîrșil spre seară, sub lumina 
blîndă a apusului do soare, 
cînd ne întoarcem fiecare la 
casele noastre 
riciti.

Impresionant 
jul de toamnă 
a apei caro, ca 
geniu, a modelat în calcar a- 
cest frumos colț al Văii Jiului.

bucuroși
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de
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Cu aparatul de fotografiat pe itinerarul expediției.

Scuze
și asigurări

l.C.

....caietele de control 
nu-și trăiesc viața" 
că... .multiplele sar- 
le revin in ultima pe- 

tiinp merceoloqi- 
de teren (cinci 
de unități) nu au 
exercite controa- 

unltățl

de

In urma publicării arii >lu 
lui „Controlul de specialita
te" apărut in „Steagul roșu" 
nr. 7252 din 27 februarie
conducerea O.C.L. Alimenta 
ra nc-a trimis următorul răs
puns : 
intern 
pentru 
ci ni ce 
rioadă
lor noștri 
pentru 130 
permis să 
le amănunțite prin
șl să consemneze rezultatele 
în caietele respective”.

Acestea ar fi scuzele pen 
tru merceologi. Urmează <i- 
poi asigurările că în viitor...

„această problemă ne stă in 
atenție și vă rugăm să fiți 
convinși că vom lua cele 
mai corespunzătoare măsuri 
pentru a determina pe mer
ceologi să depună o activi
tate mal competentă și efici
entă**.

Toate deficiențele
se remediază
operativ..."

...Nc-ii asigurat conducerea 
O.C.L. Alimentara, 
aceasta in urma 
coloanele ziarului 
7252 și 7249 a 
..Mărunțișuri care 
rectitudinea unor 
din comerț" și 
bine serviți",

(.'ei vinovați pentru nea
junsurile semnalate privind

de dala 
apariției în 
nostru nr. 
articolelor 
țin de co- 

lucrători 
,Ca să fim

igiena unităților, servirea ci
vilizată a populației au fosț 
sancționați în funcție dc gra
vitatea faptelor. Astfel, „ges
tionara Maria Duinea a fost 
sancționată cu ..avertisment” 
pentru dosirea unor mărfuri 
deficitare, personalul maga
zinelor nr. 5 și 15 din Petro
șani au suportat consecințele 
datorită dezordinii șl murdă
riei constatate la data con
trolului obștesc ; suprave- 
ghetoarele din magazinul nr 
8 au fost admones'ate. Iar 
vînzătoarea ne la raionul 
produse panificație a fost 
sancționată cu ..avertisment" 
pentru neaprovlzlonarca ra
ionului cu produsele aflate 
in magazia de mină"... etc.

Referitor la deficiențe do 
alta natură am lost informați 
ca „ambalajele zac de mul
te ori in magazine și din vi
na I.C.V.A. Petroșani, uncie 
mărfuri lipsesc deoarece re
partițiile la aceste produse 
nu acoperă sulă la sulă ce
rințele publicului.

Ne străduim ca deficiențe
le semnalate de controalele 
obștești să fie remediate o- 
peratlv, ca în activitatea 
noastră micile (? !) discre
panțe să fie eliminate inie 
diat".

Cercetări efectuate 
de-a lungul ultimi
lor ani au permis 

oamenilor de știință sâ ; 
cartografiezi' traseele unor 
străvechi drumuri care 
brăzdau teritoriul actual al 
patriei noastre. Astfel, ti
ndo dintre cele mai vechi 
drumuri din țară și din E- 
uropa slnt acelea de pe 
văile riurilor Olt, Șiret, 
Prut, Mureș și Someș, uti
lizate încă din preistorie. 
Se cunosc, de asemenea, o 

' scrie de drumuri romane, 
ale migrațici diferitelor po
poare din Asia, precum și 
căile tradiționale de inva
zie ale tătarilor și turci
lor

Cele mai bine amenajate 
au fost drumurile romane. 
O porțiune dlntr-o aseme
nea șosea antică se păstrea
ză și azi la Celei, lingă 
Corabia. Construcția aces
tor căi de acces foarte trai- . 
nice In Dacia se explică ' 
prin interesul muniiestat [( 
față de bogățiile existente I 
aici, In special minele de P 
aur și argint. Un calcul e- ( 
fectuat de specialiști arata 
că romanii au extras și 
trimis In metropolă, in pe 
rioada cit au stat in Dacia, 
650 de tone de aur și a- 
proape 1 000 tone de ar
gint.

•A!j crasele Bîrladului 
fi constituie un terit»- 
’ riu cu o valoare ști

ințifică aparte. Această 
zonă a dat diferitelor mu
zee piese paleontologice de 
o inestimabilă valoare ști 
ințifică. printre care și 
scheletul de Dinoiherium 
gigantissimum, păstrat in 
nisipurile meoțiene de lu 
Minzați șl care astăzi este 
una dintre cele mai valo
roase exponate ale Muzeu 
lui de istoric naturală ..Gri- 
gore Antlpa" din Bucu 
rești. Terasa Rateșului, din 
imediata apropiere a Te
cuciului, situată la o dis
tanță de circa 2 km est de 
oraș, se presupune ■ ă s-a 
format între anii 120 000 
25 000 î.e.n., în cea de-a 
patra glaciațiune „Wurm" 
Din acest punct sînt scoase 
la iveală, adesea, fosile de 
mare importanță științifi
că Printre resturile fosili 
fere — pe care săpăturile 
intîmplătoare le-au scos la 
iveală — sînt cele ale ele
fantului sudic (Archidisco- 
don gromovi), mamutului 
denumit Mamuthus primi- 
genius, ale rinocerului-lî- 
nos (Coelodonta antiquita- 
tis), cerbului-gigant fMega- 
ceros-giganteus), mamifer 
de climă rece care a trăit 
în cîmpiile cu aspect de 
tundră în prima perioadă 
a cuaternarului. Un alt re
prezentant al cuaternarului 
pentru aceste regiuni (Ri
son priscus), considerat stră
moș al zimbrului actual (Bi
son bonassus), este prezent 
printr-un craniu de mari pro
porții. De asemenea, au 
fost găsite aici un cra
niu de Bos primige- 
nius — strămoș al bo- 
videelor actuale — pre
cum și numeroase resturi 
fosile de Equus cabalus, a 
cărui evoluție a dus la a- 
pariția calului actual. Con
servate în condiții satisfă
cătoare, aceste resturi fo
sile vin să completeze des
coperirile de mare impor
tanță din Moldova de sud.

O ntr-un studiu intitu- 
I lat „Considerațiuni 
“ cu privire la clima 

Republicii Socialiste Româ
nia", cercetătorii științifici 
Gh. Bizic și N. Ciovică 
constată că, prin poziția 
pe care o ocupă în cadrul 
Europei, teritoriul Români
ei se află sub influența 
cîtorva centri barici impor
tanți. Ei provoacă deplasa
rea unor mase de aer cu 
caracteristici fizice puter
nic diferențiate. Astfel, an- 
ticiclonul subtropical din 
Azore, a cărui poziție vari
ază de la iarnă la vară în
tre 20 și 40 grade latitudi
ne nordică, asigură tot tim
pul anului transportul ae
rului oceanic umed dinspre 
nord-vest și vest, iar anti- 
ciclonul siberian permite, 
în timpul iernii, pătrunde
rea de aer rece, continen
tal. dinspre nord-est și est. 
tind ariile celor doi antici- 
cloni se extind mult, aceș
tia se pot uni. formînd o 
dorsală. Extinderile frec
vente ale ariilor acestora 
și oscilațiile poziției dor
salei deasupra zonei în 
care este amplasată și țara 
noastră sînt evidențiate în 
mod deosebit prin curbele 
de variație a presiunii at
mosferice medii de-a lun
gul unei benzi situate in 
jurul meridianului de 25 
grade longitudine estică, 
desfășurată între Karasjoc 
(Norvegia) și Hiraclion 
(Creta). Dacă această dor
sală este situată la nord 
de România, provoacă pă
trunderi de aer rece lin 
nord și nord-est ; dacă ea 
este situată în sud, pe te
ritoriul țării noastre au 
loc invazii de aer cald și 
umed dinspre sud și sud- 
vest Depresiunile ce se 
formează în bazinul medi
teranean provoacă în tim
pul iernii infiltrații de aer 
cald si umed din care re
zultă cantități de precipita
ții apreciabile.

(Agerpres)
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aceștia se numără Vasîle 
Conta, Gh. Panu, Zamfir Ar
bore. Mircea Roselli s o. De 
asemenea, se șlțr că in bata- 
boemele de luptă ale Coinu- 
nei din Paris au participi' 
peste 900 du români. După
înlrlngurea Comunei, 
tia s-hu reîntors fn 
continuîndu-și arlivilat* 
volutionaia. încă de la 1871. 
intelectualii cu vederi revo
luționare au început să se 
orqant’rze in cercuri socia
liste la lași. București. Ga
lați, Ploiești etc. In hrunlra 
.icesloTd se aflau milrianli 

< i Eugen Lupu. X Gh Ma- 
rincu 1. Stănccanu, la caic 
s-au alăturat In 1874-1875 
Nicolae Codreanu. C. Dobro- 
geanu Gherea, iar după răz
boiul de independență Sofia 
loan si losif Nădejde, Con
stantin Miile ș.a.

In legătură cu activitatea 
cercurilor surialîsle. trebuie 
să subliniem faptul că mem- 
brii lor, încă de la începutul 
activității, nu venit in con
tact cu ideile marxiste in
să n-au reușit să și le în
sușească In așa măsură în- 

teoretice la practică.
In timpul războiului de in

dependentă și in perioada , 
care a urmat, cercurile soci
aliste si-au intensificat 
vifatea. mai ales ne linia 
propagandei socialisle. Ni- 
meroși tineri din lași. Bucu
rești etc. iși îndreptau pașii 
spre cercurile socialiste. 
Concomitent cu propaganda 
desfășurata in cadrul cerci- 
rilor socialiste, ideile mar
xiste și ideile înaintate ule 
vremii erau răspindite prin 
coloanele revistei Socialis
tul (18771. in paginile unor 
ziare și reviste de orientare 
progresista ca : România vi
itoare (18801 înainte și Fe
meia română, sau printr-n 
seamă de broșuri, cu conți
nut revoluționar, cum au fost 
Credo al socialiștilor O pa 
gină din socialismul român. 
>au Vn studiu psihiatric.

După anul 1880. un rol im
portant în desfășurarea a- 
cestui proces l-a avut revis-

LT u

la Contemporanul (1881) ca
re, timp do un deceniu, a 
stal in centrul întregii vieți 
politico si culturale proqrc- 
sisfe dm tara noastTă. Mai 
pe îirmu ou fost puse si ba
zele altor reviste rare, la 
rindul Iot, au contribuit la 
râspiudlrca ideilor marxis
te. Pc această linie se în- 

ne apar ii i revistelor Da
ria viitoare. Emanciparea, 
Resista socială i Drepturi
le omului. Prin asemenea 
mijloace, munrftorti din țara 
noaslTâ fu. cunoștință cu 
npmelc hi KstI Mar\ si 
I r«» -it > h Friqels Capitalul. 
Salariu, picț. profil. Originea

80 de ani
de la

crearea
P.M.S.D.R

familiei, a proprietății pri
vate și a statului. Manifes
tul Partidului Comunist ?i

Operele lui Marx și En
gels aruncau o rază de lu
mina asupra cauzelor situa
ției greii-, a muncitorilor, 
rare învățau să se unească 
in lupta om-.ină împotriva 
burghez ei. Pe măsură ce 
muncitorii îsi însușeau învă
țătura marxistă ei deveneau 
conștienți dc Iurtele lor, de 
interesele lor de clasă.

Fără îndoială, un rol de 
seamă in popularizarea mar
xismului l-a avut studiul lui 
. . L>dbroqcanu Ghere.i Ce 
vor socialiștii români pubb- 
• .îl în coloanele Revistei so
ciale. La sfîrsitul acestui 
s'.udiu a (osl publicat și pro- 
gramul cercurilor socialiste 
din 188b. Arest program cu
prindea printre altele o

seamă dc revendicări 
politice și economice ii
le i muncitoare : votul
universal, Hbertalea de în
trunire. eqalllatca femeii. în- 
văț&mîntul qraluil, răscum
părarea proprietăților mari 
șl trecerea lor la comună, 
etc. Programul cercurilor so
cialiste din 1886, cu toate că 
avea unele limite, trebuie 
considerat ca cel mai înain
ta' și mai cuprinzător pro- 
qran» economic și soci al-po
litic din tara noastră 
cea vreme.

In perioada care a 
propaganda făcută in 
rile muncitorilor și creșterea 
conștiinței lor de clasă au 
permis acestora să pună ba
zele unoî forme organizato
rico superioare. Așa au luai 
liintii cercurile muncitorești, 
la București (1887), Iași. Ga
lați și in alte contre munci
torești.

Luptele proletariatului ca
ro au urma', marea răscoa
lă a țăranilor de la 1888 ca
re a cuprins o more parte 
a țării, au contribuit la ra
dicalizarea clasei muncitoa
re. In urma acestor bătălii 
avea să scrie gn; 
torul următoare i 
.„.muncitorii au 
pas Înseninat pe calea lup
tei de clasă, au înțeles a- 
cum intr-o clipă, mai mult 
decît in anil de propaganda, 
că intre dînșfi șl partidele 
stăpînilor este o prăpastie și 
că minluirea muncitorilor 
nu poale veni decît de la 
dfnșii. Acum xor vedea câ 
vorba lui Marx și Engels 
..Proletari din țoale țările n- 
niți-vă" trebuie să (ie lozin
ca mișcării muncitoreșli". In
tr-adevăr, experiența acestor 
lupte a creat în conștiința 
muncitorilor din România i- 
deea necesității unui par'id 
al muncitorilor. „Organiza- 
ți-vă, alcătuiți marele partid 
al muncitorilor, care este 
partidul viitorului căci nu
mai astfel vă veți putea dez
robi" — aceasta era chema
rea lansată de elementele 
înaintate din mișcarea mun
citorească din România la 
începutul anului 1889.

din 'j-

urmat, 
rlndu-

eta Munci- 
chemare : 

făcui un

SPORT . SPORT • SPORT • SPORT
La I aprilie „Cupa

veteranilor" la schi

Larga acțiune de diversificare 
a producției de mobilă

de mobilă a anu- 
fi realizată in pes- 
modele, dip care 

mai bine de o sulă vor fi li
vrate „in premieră” magazine
lor de specialitate din țară. 
Larga acțiune de diverși licăre 
n producției în acest sector 
.vizează satisfacerea prefer in-

Producția 
lui 1973 va 
te 400 de

țelor man;(estate de cumpără
tori caro solicită un mobilier 
rezis’en, multifunctional și cu 
o linie arhitectonică modernă.

Printre „noutățile" pregăti
te de colectivele de muncă a- 
le celor 20 de combinate de 
industrializare a lemnului din

țară figurează, de pildă, sufra
geria 
neret 
rion, 
van, 
Păltiniș, 
precum și bucătăriile Nadina, 
Albatros și Jalotka.

\ ir< isa, camerele de îi 
Ghiocel, Felicia și O 
birourile Adrian și Răz. 
biblioteca Nicoleta, holul 

fotoliul-pat Tudor,

lnlr-un decor feeric, 
baza I.E.F.S. din Paring, 
peste 1 600 metri 

desfășurat 
campionatului republican u- 
ni verși tar dc schi. Reuniți 
sub deviza „Primii la învăță
tură, primii în sport", stu- 
dcnții-schiori de la diferite 
facultăți din majoritatea cen
trelor universitare s-au între
cut în disputa pentru obține
rea mult rîvnitului titlu de 
campion național universitar. 
Frumusețea decorului hiber
nal. completată cu exuberan
ța tinereții lor. au creat o 
atmosferă dc neuitat, o am
bianță deosebit de plăcută.

Buna organizare a acestor 
campionate — sub egidei Mi
nisterului Educației și Invă- 
țămîntului, Consiliului națio
nal pentru educație fizică și 
sport, Uniunii asociațiilor stu
dențești din România, I.E.F.S. 
București, cu participarea or
ganelor locale, au făcut ca 
în ciuda condițiilor de izola
re in care se găsește baza 
sportivă din Paring, întrece
rile să se dispute la un nivel 
ridicat, chiar superior unor 
ediții precedente. Tinerii schi
ori universitari au dovedit 
prin evoluțiile lor la cele pa
tru probe, că posedă certe 
calități, că au atins nivelul 
de pregătire necesar practi
cării, cu succes chiar, a schi
ului de performanță. Unii 
dintre studenții participant 
la startul acestei ediții a uni
versitarelor, fac parte din lo
tul național de schi și din 
lotul balcanic, ceea ce a fă
cut ca concursul să se ridice 
la un nivel competitiv deose
bit de ridicat. Dc altfel, acest 
campionat — dacă la el ar 
fi participat încă vreo 5-, 
sportivi și sportive din supre
mația schiului românesc —.
I- am fi putut considera un 
veritabil campionat național 
al seniorilor. Această ediție 
a mai beneficiat de un lucru 
inedit : pentru prima oară 
sportivii au fost împărțiți în 
două grupe de concurs; și 
anume cei cu clasificare spor
tivă după normele F.I.S., in 
grupa I, iar cei fără clasifi
care sportivă, în grupa a
II- a. Astfel, s-au putut afir
ma și sportivi cu experiență 
competițională mai mică, dar 
care posedă, totuși. calități 
dc perspectivă, nemaifiind 
handicapați de concurarea, a-

s-au
altitudine 
întrecerile 

rcpubl ican 
schi.

lături dc schiori cu un pal
mares impresionant, cîștigat 
în urma cuceririi diferitelor 
titluri dc campioni sau a u- 
nor merituoase locuri în di
feritele concursuri de marc 
anvergură la care au partici
pai, atit pe pîrtiile din țară 
cit și din străinătate. între
cerile au fost dominate de 
studenții de la I.E.F.S., de la 
Universitatea Brașov, Univer
sitatea Iași și de la Faculta
tea de educație fizică din ca
drul Institutului pedagogic 
din Oradea.

Am putut urmări pe trase
ele probelor nordice și alpi
ne adcvărați stiliști ai schiu-

O. de iarna și Elena 
una dintre cele mai

ții a J. 
N canoe, 
bune schioare alpine ale țării.

La festivitatea de premie
re care a avut loc în moder
na bază sportivă a I.E.F.S., 
prorectorul institutului, Iov. 
Virgil Tcodorcscu, a apreciat 
nivelul ridicat al competiției, 
remareînd faptul că scopul a- 
restor campionate universi
tare, pe lingă criteriul de ve
rificare al celor mai talen- 
lați sportivi-studenți, mai are 
și rolul de a asigura lotul 
național de schi cu elemente 
de certă valoare.

Și, intr-adevăr, ambele sco
puri urmările în această e-

Amafilm Lupeni invitat la Festivalul 
de la Bratislava

ci in producție!
(Urmare din pag. 1)

ploalări, fapt ce ar trebui să 
stea in atenția conducerii 
Centralei cărbunelui Petro
șani. a S.C.S.M.-ului. Dc ce 
nu și a Consiliului munici- 
pt! a! sindicatelor (n.r.)

De ce zac dosarele de in
tenții, inovații și raționali
zări in sertare ? Iată o stare 
^le lucruri anormală care 
trebuie să dea de gindit, 
îndemne la adoptarea unei op
tici sănătoase. Factorii in 
drept se cuvine să acționeze 
de urgență pentru înlăturarea 
situației de „îngropare- a in
teligenței tehnice, a .zestrei" 
gindirii omului care poate a- 
duce atîtea valori colectivelor 
economiei noastre.

Tehnicianul Tiberiu Kcle- 
men. responsabilul comisiei 
cu probleme de invenții, ino
vații și raționalizări 
drul E.M. Petrila. încearcă 
să ne argumenteze (am luat 
ca martoră banda de magne
tofon aflată la sediul comite
tului de partidi preocuoările 
dînsului în acest domeniu, 
vorbind despre legislația din 
1968 care reglementează ac
tivitatea inovațiilor în ceea 
ce privește urmărirea execu
ției prototipurilor și aplicarea 
inovațiilor, păstrarea docu
mentelor de inovație.

Planul tematic de inovații

din

pe 1973 a fost întocmit nu
mai la insistența comitetu
lui de partid și nu a 
discutat decît „cu acei 
va tori care am crezut 
interesează", după spusele 
tovarășului Tiberiu Kelemen. 
Pe l’n'a mișcării inovațiilor, 
in ele apror.no trei luni tre
cute din acest an nu s-a făcut 
nimic. 1 
beriu I 
mînă r 
solve t 
ran teză 
are, 
din anii

Referi.or la 
rală. 1 
nu a p 
pen'ru

încă ceva Comisia 
neri’nr si tehnicienilor 
s-a întru*’?! nici măcar oda
tă în 197?. Se spune că ar 
începe mișcarea de novații 
pc acest an cu o ședință 
gramată în 26 martie...

•' ‘ă : De 
zac dosarele de invenții, 
valii și raționalizări in 
tare la F.M Petrila ? De ce 
nu se lucrează în acest do
meniu cu o mai mare opera
tivitate ? lată o situație cu 
totul necorespunzătoare, și 
pentru înlăturarea ei cei vi
zați să acționeze neîntîrziat, 
cu fermitate și eficiență !

DE CE ? Oare tov.
Kelemen așteaptă 
nevăzută care să-i 
problemele ? (In 
î fie spus, dînsul mai 

încă, nerezolvate dosare
ii 1970 1971. 1972). 

stimularea mo-
ov. Tiberiu Kelemen 
tul face decît „adrese" 
trimiterea dosarelor

Pe linia consecventă a succeselor din ultima vreme, cine- 
clubul amatorilor din Lupeni iși concretizează activitatea, de data 
aceasta, intr-o manifestare pe plan internațional. Intre 28—31 
martie a.c. reprezentanții a două cinecluburi ale amatorilor din 
țara noastră - „Amanlm" Lupeni și ,.C. F. R. Timișoara" vor 
fi prezenți la Bratislova, R. S. Cehoslovacia, Io un festival inter
național al filmului tehnic realizat de amatori intitulat „Țările 
socialiste'*.

Reprezentantul cineclubului din Lupeni, Oscar Simonis, va 
participa și la colocviul organizat cu acest prilej.

Ion GIF.DEAC, 
corespondent

fost 
ino- 
că-i

in

drum...

la 
ii 

puțin 
avea

lui, veritabili ași ai acestui 
fascinant sport al înălțimilor 
înzăpezite : Nicolae Crețoi. 
multicampion republican u- 
niversitar la probe alpine, 
participant la campionatele 
mondiale universitare de la 
Lake Placid City (S.U.A.), 
în 1972, Maria Cîmpeanu 
(I.E.F.S.), cîștigătoarea, în a- 
ceastă ediție, a celor trei ti
tluri dc campioană la „alpi
ne", Iuliana Demeter și Geor
geta Bărăscu, ambele de la 
I. P. Oradea (campioană și 
vicecampioană la fond, locul 
UI la „naționalele" de ștafetă) 
și mulți alți sportivi valoroși.

In deschiderea manșelor la 
probele de slalom uriaș și 
slalom special au evoluat doi 
sportivi de elită ai schiului 
românesc : Dan Cristca, cam
pionul țării la slalom speci
al, participant la două edi-

diție a campionatelor națio
nale universitare de schi au 
fost atinse cu prisosință. Va
loarea competitivă și rezul
tatele bune obținute argu
mentează pe deplin afirma
ția de mai sus.

După aceste zile de destin
dere pentru 
re maximă 
trecute în 

î studenții se 
amfiteatrele 
nit la această confruntare a 
lor, anuală, de pe pîrtiile car
patine. „Alma-mater" îi aș
teaptă deopotrivă și pe cîști- 
gătorii „universitarelor" și pc 
cei care, deocamdată, au fost 
învinși. Esențial este ca la 
finele anului, după sesiunea 
de examene, cununa de lauri 
să împodobească frunțile tu
turor. Deci, mult succes !

unii, de incorda- 
pentru alții, pe- 
masivul Paring, 
îndreaptă spre 
de unde au ve-

întinse
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fele în soare; Repu
blica : Aleargă repede, a- 
learqu liber , PETRILA : Di
rectorul ; LONE A — Mine
rul : Pe potecile nețărmuri
tei iubiri VULCAN : Misi
unea sublocotenentului Si- 
pos ; LUPENI — Cultural : 
20 000 de leghe sub mări ; 
Muncitoresc : Vă arăt eu vo
uă ; URICANI : O afacere.

5,00 Buletin de știri ; 5.u5 
Cîntec și joc pe plaiurile 
tării; 5,40 Piese de estrada; 
5 00—8.08 Radioprogramul di
mineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9.00 Bule.m 
de știri ; 9,30 Viata cărților-.

Cu ocazia recentei sedmte a comisiei municipale de schi, 
s-a stabilit ca cen d« o DOUA EDipE A ..CUPEI VETERANI
LOR SA SE DESFĂȘOARE IN DATA DE 1 APRILIE A. C. PE 
PÎRTIILE DIN ÎMPREJURIMILE CABANEI RUSU DIN PARING.

Din unele informații pe care le primim aproap.- zilnic de 
la diverși iubitori ai schiului, atît din localitățile Văii Jiului cit 
și din afară, in actuala ediție se contează pe participarea unui 
număr mult mai marc de concurenți față de prima ediție din 
anul 1972, care a avut loc la cabana Straja Lupeni. Astfel, vom 
avea din nou prilejul să vedern pe pîrtiile de concurs, alături 
de ciștigătorii primei ediții, pe Margareta Schmith din Paroșeni, 
Adalbert Katto și Simian Cioflica din Lupeni, pe medicul Nicolae 
Marian, pe " - .... .. . .
din Petroșani, o serie de alți foști schiori care din anumite 
motive nu au putut participa anul trecut ca de ezemplu losif 
Racolța. Anion Dobner, Victor Maier și Viorel Faur din Deva, 
Viorel Birlida din București și pe multi alții.

Organizatorii acestei competiții vor trebui să ia de pe 
acum tonte măsurile ce le revin pentru deplina reușită a 
întrecerii.

Francisc Edelin,

S. 8ALCH

Etapa municipală a campionatului
de șah și tenis de masă

rezervat elevilor

Pe itinerarul lor cotidian, 
oamenii se întilnesc adesea. 
Unii se cunosc, alții nu. U- 
nii se salută ateslind prin a- 
cest gest gradul de urbanita
te dintre ei sau convergen
ța unor fapte și întîmplări 
comune. Alții, poate, va ii 
să se aoropie, să se cunoas
că în cine știe ce împreju
rări rezervate de viitorul 
mai mult, sau mai puțin 
depărtat.

Interlocutorul, un om 
cumpăna vieții, nu și-ar 
închipuit cu foarte 
timp în urmă că va 
nevoie de ajutorul umanitai 
și calificat al unor semeni 
pe care nu i-a cunoscut și 
nu i-a văzut niciodată. După 
ce și-a recăpătat puterile, 
după ce a fost redat famili
ei, societății, loan Marian a 
ținut să facă printre prime
le plimbări de convalescen
ță o vizită redacției și să-și 
exprime mulțumirea șl recu
noștința față de cei care 
i-au salvat viața. Cu puțin

timp în urmă, tovarășul Ma
rian a fost țintuit palului de 
o boală cumplită și necruță
toare. Lupta contra cronome
tru dintre viață și moarte a 
început. Pe de o parte me
dicii Paul Bornemissza și A- 
na Rozsnyai, secondați de 
un colectiv inimos de cadre 
medii sanitare de la Spitalul 
din Lupeni, iar, pe de altă 
parte, bolnavul în care abia 
mai pilpîia viața.

Conștiința protesională, 
priceperea și abnegația în a- 
plicarea tratamentului adec
vat au iăcut să triumfe viața. 
Azi Ioan Marian este pe ca
le de însănătoșire. Fiecare 
cuvînl de mulțumire rostit 
de fostul pacient are o rezo
nanță aparte, caldă, purtind 
timbrul sincerității. Incredin- 
țind tiparului mulțumirile u- 
nui om redat vieții nu facem 
decît să consemnăm încunu
narea muncii semenilor săi 
in halate albe în slujba să
nătății și vieții oamenilor.

Cărbune 
pentru 

încălzire

T. JIANU

La depozitul de cărbune 
al C.C.P. — colectivul con
dus de tov. Ștefan Bota des
fășoară o activitate susținu
tă pentru a asiqura în con
dițiile acestei ierni prelun
gite o cit mai operativă a- 
provizionare cu cărbune a 
centralelor termice ce de
servesc sistemele de încăl
zire ale blocurilor cartiere
lor orașului — ca și necesi
tățile populației.

De la începutul acestui an 
in depozit au fost primiți, 
descărnați din vagoane și 
reîncaroați în autocamioane 
pentru a putea fi transpor
tați cărbuni ce 
mează 14 500 tone 
ce echivalează cu 
de
Dintr-o 
ră" de 
alcătui 
a cite

cărbuni
14 500 

echivalează 
vagoane convenționale.

asemenea „garnitu- 
vagoane s-ar putea 
circa 50 de trenuri 
30 vagoane fiecare.

însu-
ceea
1 450

20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Telecinemateca. Ciclul 

Ingrid Bergman. Vă 
place Brahms ?

10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Orchestra ..Perinița" ; 10,30
Vreau să știu; 11,00 Buletin 
de știri; 11.05 Muzică ușoa
ra, 11.15 Litera și spiritul 
legii; 11.30 Dansuri fantasti
ce de Turina ; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul 
preierat ; 13,00 Radiojurnal ;
13,30 Concert de prin/ ; 14,00 
Compozitorul săptamînii ;
14.35 Pagini din opereta „Lă-
sati-ma să cînt" ; 15,00 Bule
tin de știri ; 15,05 Fișier e 
ditorial ; 15.15 Dialog instru
mentai ; 15,30 Muzică de es
tradă ; 16.00 Radiojurnal
16,15 Partidul meu iubit ;
16.35 Melodii de Richard
Bartzer ; 17,00 Școala capo
doperelor ; 17,30 Prelucrări
de folclor -, 18.00 Orele serii; 
20,00 Zece melodii preferate;
20,45 Consemnări ; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21.25 Mo
ment poetic; 21.30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal;

22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

9,00 Curs de limba engleza ;
9,30 Micii meșteri mari; 

10,00 Telex ;
10,05 Anchetă T.V. (Con

viețuire) ;
10.45 Film serial. Pe urmele

lui Caplja. Episodul 
VIII ;

11.45 La ordinea zilei. Azi, 
județul Constanța (re
luare) ;

12,00 Revista literar-artisliică 
Tv. (reluare);

13,00 Telejurnal;
15,55 Fotbal : Rapid București 

- Leeds United, meci 
retur în sferturile de 
finală ale „Cupei Cu
pelor" ;

17.45 Curs de limbă germană.
Lecția a 45-a (reluare) , 

18,15 Telex ;
18.20 Semnificații. Manifestul 

Comunist - operă de 
căpălîi a marxismului ;

18.45 In dezbaterea publică: 
Proiectul legii privind 
dezvoltarea construc
ției de locuințe, vîn- 
zarea de locuințe din 
fondul de stat către 
populație și construi
rea de case de odih
nă, proprietate perso
nală. Proiectul legii 
privind administrarea 
fondului locativ și re
glementarea raportu
rilor dintre proprietar 
și chiriaș.

19,00 Timp și anotimp în a- 
gricullură ;

19.20 l 001 de seri;
19.30 Telejurnal — Cincinalul 

înainte de termen 
cauză a întreqvlui po
por ;

20,00 Cîntecul săptamînii ;

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani -T 4 
grade; Paring — 4 grade.

Minimele: Petroșani 0 
grade: Paring — 9 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 71 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține oarecum frumoasă. 
Nopți mai mult senine. 
Ziua — cer variabil. Tem
peratura în ușoară creștere. 
Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul nordic.

Conform calendarului corn- 
petițional al elevilor pe anul 
1972/1973, duminică s-a des
fășurat la Petroșani etapa 
municipală a campionatelor 
sportive școlare la șah și te
nis dc masă, care s-a bucu
rat de participarea efectivă 
a reprezentanților tuturor o- 
rașelor din Valea Jiului. Ast
fel, la concursul de șah au 
participat 31 elevi, iar la te
nis de masă u număr de 66 
elevi, băjeți și fete, La pre
gătirea și buna desfășurare a 
întrecerii un aport deosebit 
l-au adus profesorii Adrian 
Golgoțiu și Xenia David, de 
la Liceul industrial minier 
Petroșani, Eduard Gydngybsi. 
antrenor de tenis de " * 
Lupeni, membru al 
ției române de tenis, 
rul Otto Daradics, de 
la generală nr. 6 ___ ,
prof. Gheorghe Dărac, de la 
Liceul Uricani, prof. Maria
Mărgulescu, de la Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani.

Cîștigătorilor le-au fost a- 
cordate numeroase 
concretizate în cupe, obiecte 
de uz școlar, cărți, diplome 
și insigne.

S-au evidențiat în mod de
osebit, la tenis de masă, fe
tele de la Lupeni și bâc

nr.

masă l. 
Federa- 
profeso- 
la Școa- 
Lupeni,

premii

de la Liceul industrial minier 
Petroșani. lata si numele 
cîștigâtorilor: șah -- fele: 
Gabriela Safcenco, Liceul te
oretic Petroșani. Rodie» Râ- 
dâuceanu. Liceul Lupeni. Ma
ria Șerbu, Liceul Vulcan ; 
șah — băieți : Ion Mârâșescu, 
Școala generală nr. 5 Petro
șani. Constantin Zup, Liceul 
industrial Petroșani, f Anuț 
Cristian, Școala generali nr. 
4 Petroșani ; tenis de masă — 
simplu fete: Silvia Sabin șl 
Georgeta Bondoc, Școala ge
nerală nr. 6 Lupeni, Adriana 
Tod, Liceul Lupeni : simplu 
băieți : Mircea Rusu, Constan
tin Marcu, Ștefan Belenesy 
de la Liceul industrial minier 
Petroșani ; dublu fete: Silvia 
Sabin — Georgeta Bondoc, 
Școala generală nr. 6 Lupeni, 
Draghi ța Anghel —- Neli
Lumperclean, Școala generală 
nr. 3 Lupeni, Adriana Tod
— Maria Gîrda. Liceul Lu
peni ; dublu băieți : Constan
tin Marcu — Alexandru Bog
dan, Liceul industrial minier 
Petroșani, Ștefan Belenesy
— Florin Șereanu, Gavrilă 
Dan — Mircea Rusu.

Nicolae NAPKODEAN, 
activist al comitetului 

municipal U.T.C.

contabilitate-financiar
Condițiile 

te in H.C.M.

Informații 
lui economic

de angajare și salarizare sint cele prevăzu 
914/1968 și Legea nr. 12/1971.

se pot obține zilnic de la șeful sectoru- 
al spitalului.

Centrul de recoltare 
și conservare a sîngelui 
Petroșani, str. Cloșca nr. 2, 

angajează 
asistent medical sau soră 

medicală.

ii

Condiții de angajare conform H.G.M. 2351/1969

apror.no
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Vizita delegației
culturale

în R. P.
PTKTN 20 — Coresponden

tul Agerpres, Ion GSlățeanu, 
transmite: Delegația cultu
rală română, condusă de to
varășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, care se află în R.P. 
Chineză, la invitația grupu
lui pentru cultură de pe lin
gă Consiliul de Stat, a vizitat 
provinciile Țiansu, Cețian și 
Guandun, orașele Nankin, 
Șanhai, Hanciou și Canton.

Membri delegației au a- 
vut convorbiri cu reprezen
tanți ai comitetelor de par
tid și ai comitetelor revolu
ționare provinciale și orășe
nești, an vizitat întreprin-

române 
Chineza 
deri industriale, comune popu
lare, instituții de cultură și 
artă. Delegația s-a întilnit și 
a avut convorbiri cu activiști 
de partid și de stat, cu scri
itori și artiști, cu oameni ai 
muncii din localitățile vizi
tate.

Pretutindeni, membri dele
gației române au fost întîm- 
pinați cu căldură tovără
șească și cordialitate. Dele
gația a fost însoțită de Șî 
Șao—hua, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, secretar general 
al grupului pentru cultura de 
pe lîngă Consiliul de Stat, și 
de alți membri ai Grupului 
pentru cultură, precum și de 
Nicolae Gavrilescu, ambasa
dorul României în R.P. Chi
neză.

începerea convorbirilor între 
cele două părți sud-vietnameze

P/\RTS 20 (Agerpres). — 
începerea convorbirilor între 
cele două părți sud-vietname
ze constituie un moment im
portant în lupta dusă de 
populație pentru cucerirea 
dreptului de a hotărî asupra 
problemelor sale interne fără 
amestec din afară — a decla
rat conducătorul delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Virtna-

lui de la Paris și în spiritul 
înțelegerii naționale. Reclamă 
o soluționare urgentă garan
tarea libertăților democratice 
și realizarea înțelegerii națio
nale, crearea unui consiliu 
al înțelegerii naționale for
mat din trei clemente, organi
zarea de alegeri libere și de
mocratice.

mului de Sud, Nguyen Van 
Hi eu, după prima ședință a 
convorbirilor, desfășurată 
luni, în suburbia pariziană 
Saint Cloud. In cursul con
vorbirilor, a continuat Ngu
yen Van I-Iieu, trebuie solu
ționată importanta sarcină a 
reglementării problemelor in
terne ale Vietnamului de 
Sud, în conformitate eu prin
cipiile și conținutul Acordu-

Guvcrnul Revoluționar Pro
vizoriu, a subliniat Nguyen 
Van Hieu, va depune toate 
eforturile pentru a atinge a- 
ceste scopuri nobile. Agenda 
de lucru propusă dc noi — 
a continuat reprezentantul 
G.R.P. — este indivizibilă i 
nu poate fi examinată cu se
riozitate problema înțelegerii 
naționale fără gar 'irea li
bertăților democratice.

R.D. GERMANA. La Combinatul ROBOTRON a intrat în funcțiune (deocam
dată in stadiul de testare) centrul pentru testarea calc ulatoarelor.

IN FOTO : Aspect de la noul centru de testare a calculatoarelor din cadrul 
combinatului ROBOTRON.

Lucrările sesiunii speciale 
a Consiliului de Securitate

CIUDAD Dfi PANAMA E0 
— Trimisul specia! Agerpres, 
Mihai Fabian, transmite i La 
Ciudad de Panama au con
tinuat lucrările sesiunii spe
ciale a Consiliului de Secu
ritate. Panama, Peru și Iu
goslava au prezentat un nou 
proiect de rezoluție eu pri
vire la drepturile suverane 
ale țărilor Americii Latine a- 
supra bogățiilor lor natura
le. Proiectul cheamă state
le să adopta măsuri pentru 
a împiedica acțiunile acelor 
companii care. în mod deli
berat, încearcă să exercite 
presiuni asupra țărilor latmo- 
americane. Totodată, proiec
tul cere statelor să se abțină 
de la aplicarea sau încuraja
rea oricărei măsuri coercitive 
in regiune.

Reprezentantul RepubKcii 
Populare Chineze, Huan Hua, 
a subliniat, în cuvîntul sau,

COMUNICAT COMUN 
IUGOSLAVO-ITALIAN
BELGRAD 20 — Corespon

dentul Agerpres, Simion Mor- 
c-o escu, transmite i La lnche- 
i 7 03 convorbirilor dintre Mî- 
' .5 Mirrici, vicepreședinte al 
«' r-.i jlui Executiv Federal, 
s< "rotar federal pentru aface
ri . . ..rne al R.S.F. Iugosla-
\ i și Giuseppe Medici, minis
tru! italian al afacerilor ex
terne, a fost dat publicității 
un comunicat, in care se con
st air, evoluția pozitivă a rela
țiilor reciproce. Convorbirile 
ou permis celor doi miniștrii 
-o procedeze la un schimb de 
p '••?.’ în cele mai importante 
probleme internaționale și să 
examineze problemele care 
privesc direct relațiile dintre 
Iugoslavia și Italia. A fost a- 
firmată hotarirea comună -de 
a rezolva problemele încă ne
rezolvate. S-a constatat, de 
asemenea, interesul comun 
pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor economice, pentru 
identificarea unor noi forme 
diferite de colaborare in a- 
acest domeniu.

că întrunirile Consiliului de 
Securitate în Africa și A- 
merica Latină au fost dic
tate de profundele schimbări 
produse în viața și în rela
țiile internaționale, de ma
rele avînt al mișcării de eli
berare a popoarelor de pe a- 
ceste continente. Referitor la 
problema Canalului Panama, 
vorbitorul a arătat că trata
tul inegal, impus panamezilor 
în 1903, reprezintă o violare 
a integrității teritoriale și a 
suveranității statului Pana
ma. Exprimînd sprijinul 
total al R. P. Chineze 
față de cererea Republicii 
Panama, el a spus că țara 
sa aprobă în întregime do
rința panamezilor de a se 
pune capăt regimului colo
nial în zona Canalului, de a- 
se abroga acest tratat inegal 
și de a ajunge treptat la e- 
xercitarea de către Panama 
a unei jurisdicții totale asu
pra zonei Canalului.

Reprezentantul Iugoslaviei, 
Lazar Moisov, a subliniat, în 
cuvîntul său, că zona Canalu
lui este o parte inseparabilă 
a Republicii Panama. Sesiu
nea de la Ciudad de Panama 
a relevat legătura organică 
existentă între democratiza
rea vieții internaționale și as
pirațiile autentice ale Repu
blicii Panama, ale Americii 
Latine, ale întregi comuni
tăți internaționale, a arătat 
vorbitorul.

La rîndul său, reprezentan
tul U.R.S.S.. Iakov Malik, du
pă ce a subliniat că relațiile 
țării sale cu statele latino- 
americane se bazează pe e- 
galitatea în drepturi, respec
tarea suveranității, neinter
venție și cooperare reciproc 
avantajoasă, a declarat că 
U.R.S.S. va vota în favoarea 
proiectului cu privire la su
veranitatea permanentă asu
pra resurselor naturale.

BUENOS AIRES 20 (Ager- 
es) — Partidul Comunist 

clin Argentina va sprijini ac
tivitatea guvernului Hector 
Campora, liderul partidului 
justițialist, desemnat preșe
dinte al Argentinei, în timpul 
recentelor alegeri generale 
din țară — se arată într-o 
declarație a C.C. al P. C. din 
Argentina. Partidul comunist 
— relevă documentul — se 
pronunță în sprijinul îmbună
tățirii condițiilor dc trai ale 
muncitorilor și funcționarilor,

pentru naționalizarea bănci
lor, anularea legilor represi
ve, stabilirea de relații di
plomatice cu Cuba. R. D. 
Vietnam și R. P. D. Coreeană 
— puncte înscrise în pro
gramul președintelui Hector 
Campora.

Declarația subliniază că 
P. C. din Argentina va milita 
pentru adoptarea de măsuri 
antiimperialiste pentru
stabilirea unor mai
strînse între Argentina și ță
rile socialiste.

Consultările multilaterale
de la Helsinki

Prezente
românești

TRIPOLI 20 (Agerpres). 
— Cu prilejul zilei Româ
niei la Tirgul internațio
nal de la Tripoli, pavilio
nul țării noastre a avut ca 
oaspeți reprezentanți ai 
ministerelor de externe, 
economica, agriculturii șl 
petrolului, precum și al 
altor instituții și organis
me din Libia, șefi ai mi
siunilor diplomatice și ai 
reprezentanțelor comercia
le, membrii conducerii Tir- 
gului internațional, direc
tori ai pavilioanelor țărilor 
participante, numeroși oa
meni do afaceri, ziariști.

Televiziunea libiană a 
rezervat un spațiu impor
tant transmiterii unor as
pecte din pavilionul Româ
niei.

Pavilionul țării noastre 
continuă să se afle in cen
trul atenției oamenilor de 
afaceri, al publicului vizita
tor șî al presei libiene. 
Pină acum au fost semna
te importante contracte 
privind exportul de utilaje 
de construcții, excavatoare, 
rulouri comprcsoare, con- 
casoarc, mobilă și alte pro
duse românești prezentate 
Ia tîrg.

Comisia mixtă
sovieto-americană

Dizolvarea Comandamentului sud-coreean
pentru operațiuni în Vietnamul de sud

SEUL 20 (Agerpres). — La 
Seul s-a anunțai oficial dizol
varea Comandamentului sud- 
coreean pentru operațiuni in 
Vietnamul de Sud. informează 
agenția U.P.l. Pîn.i în anul 
1970, efectivele sud-coreene 
din Vietnam au ajuns la

50 000 de militari, iar ultimii 
militari sud-coreeni au fost 
retrași din Vietnamul de Sud 
la 14 martie 1973, în confor
mitate cu Acordul do la Pa
ris privind in-elarca războiu
lui și restabilirea păcii in Vi
etnam

Avioane ale S.U.A. au bombardat
din nou Cambodgia

Incident armat la frontiera 
dintre Irak și Kuweit

KUWEIT 20 (Agerpres). — 
Un comunicat al Ministerului 
kuweitian de Interne, reluat 
de agențiile France Prese și 
Reuter, anunță că trupele ira
kiene au pătruns 3 km in in
teriorul teritoriului Kuweitu
lui, au ocupat postul Al Sa- 
mita, au atacat cu artileria 
postul de politie Oum Kasr, și 
că in timpul incidentelor au 
fost înregistrați morți și ră
niți.

Adunarea Națională a Ku
weitului a fost convocată în 
sesiune specială pentru a e- 
xaraina situația creată în ur
ma atacului. La sfirșitul reu
niunii a fost dată publicității 
o declarație, in care se cere 
guvernului irakian să-și retra
gă trupele din regiunea de 
frontieră și să respecte acor
dul asupra delimitării fronti
erei, intervenit între cele do
uă țări în anul 1964,

RABAT 20 (Agerpres). — 
Postul de radio Bagdad a difu
zat o declarație a Ministerului 
de Externe al Irakului, in care 
se arată că responsabilitatea 
pentru . incidentul survenit 
marți, la frontiera irakiano- 
kuweitiană, revine Kuweitului 
— informează agențiile France 
Presse și Reuter. Declarația 
menționează că „forțele arma
te kuweitiene au lansat un 
atac în momentul în care uni
tățile irakiene efectuau ma
nevre de rutină în interiorul 
Irakului". „Forțele noastre au 
fost constrînse să riposteze. 
Este regretabil că agresiunea 
kuweitiană are loc în momen
tul în care cele două țări în
cearcă să-și consolideze rela
țiile — se arată în comunica
tul difuzat de postul de radio 
Bagdad.

De curind, in portul Le Havre a fost testat un aparat nou destinai depoluării apeflor, 
realizat de Jean Claude Haas. Acest prototip — inodel redus — are o lungime de 
10 m. și o lățime de numai 2 metri, urmînd ca dimensinile sale definitive să fie 
de cca. 25 m. lungime și 5 m. lățime.

IN FOTO t Testarea noului dispozitiv anti-poluant în portul Le Havre,

Redacția și administrația ai oralul i Petroșani strada Republicii Kr. 90 telefon i 1662

HONOLULU 20 (Agerpres). 
— Avioane ale S.U.A., inclusiv 
aparate strategice B-52, au 
continuat, la 19 martie, bom
bardamentele asupra teritoriu 
lui cambodqian, a anunțat la 
Honolulu purtătorul de cuvin» 
al Comandamentului forțelor

americane din Pacific, Agenția 
France Presse menționează 
că superbombatdierele B-52 
au atacat, in noaptea de 'uni 
spre marți, o zonă situată a 
numai 20 kilometri de Pnom 
Penh.

HELSINKI 20 — Trimisul
special Agerpres, Radu Gre- 
ceanu, transmite: Consultări
le multilaterale pentru pregă
tirea Conferinței in probleme
le securității și cooperării în 
Europa au continuat marți, ia 
Helsinki, in cadrul grupului 
de lucru format din reprezen-

tanții tuturor statelor partici
pante. Dezbaterile, care au fost 
conduse — potrivit principiu
lui rotației — de reprezentan
tul Danemarcei, s-au axat, în 
continuare, pe examinarea as
pectelor legate de cooperarea 
in domeniul economic intre 
statele continentului.

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — La Washington au 
început lucrările sesiunii Co
misiei mixte sovieto-ameri- 
cane de colaborare tehnico- 
științifică.

Comisia a fost constituită 
conform prevederilor acordu
lui intervenit între Guvernul 
Uniunii Sovietice și Guver
nul S.U.A. cu privire la 
cooperarea în domeniul ști
inței și tehnicii, din mai 1972. 
La actuala sesiune, mențio
nează agenția TASS, comisia 
va examina prop merile gru
purilor de lucru și va trasa 
căile și modalitățile de co
laborare într-o serie de do
menii.

Exportul de pești 
mentali

orna-

DJAKARTA 20 (Ager- 
,pres). — Exportul de pești 
ornamentali reprezintă o ac
tivitate deosebit de rentabi
lă în provincia indoneziana 
Kalimantan. Peste 9 000 de 
exemplare au fost exportate 
din regiune în fiecare lună 
a anului trecut. Anul aces
ta, numai în luna februa
rie, au fost comercializați 
alți 10 000 de pești orna
mentali.

Piese de o mare valoare 
istorică

Acțiuni revendicative ale oamenilor
muncii

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Operatorii ce deservesc apa
ratele telex de la Aeroportul 
Prestwick din Scoția au de
clanșat, luni noaptea, o gre
vă de 12 ore. Acțiunea se în
scrie în seria manifestărilor 
de protest împotriva politicii 
guvernamentale de controla
re severă a salariilor, fără 
ca prețurile la anumite pro
duse de strictă necesitate să 
fie supuse unui control simi
lar. Liderii sindicatului func
ționarilor și angajaților civili 
aerieni din Marea Britanie 
au anunțat că, în cursul a- 
cestei săptămîni, vor fi de
clanșate, prin rotație, astfel 
de greve la toate aeroportu
rile din țară.

Zborurile transatlantice și 
cele din spațiul aerian al 
Marii Britanii au fost pertur
bate, în urma grevei de la 
Prestwick. (Acest aeroport 
furnizează informații privind 
traseele curselor transatlanti
ce și britanice, condițiile me
teorologice, controlul naviga
ției aeriene etc.).

In același timp. în Marea 
Britanie continuă alte acțiuni 
de protest, inițiate de sindi
cate in cadrul campaniei îm
potriva politicii guvernamen
tale. Astfel, continuă greva

Capriciile
vrenin

OTTAWA 20 (Agerpres). — 
Viscolul declanșat vinerea 
trecută în provincia canadi
ană Ontario continuă să se 
facă simțit cu toată puterea. 
Datorită forței vîntului, pe 
lacurile St. Clair, Erie, Hu
ron și Ontario se formează 
valuri înalte de cîțiva metri, 
care, împinse de curenți, au 
inundat locuințele și dru
murile de pe mal. Numai 
în localitatea Windsor, a fost 
necesară evacuarea a circa 
3 000 de persoane. In același 
timp, circulația rutieră și fe
roviară se desfășoară anevo
ios pe toate traseele. Datorită 
vizibilității reduse s-au înre
gistrat accidente. Unul din
tre cele mai grave accidente 
a fost ciocnirea în lanț a 12 
vehicule, în apropiere de o- 
rașul Barrie, în cursul căreia 
nouă persoane și-au pierdut 
viața, iar 30 au fost rănite.

din țările capitaliste
muncitorilor din industria 
gazelor, care n-au încheiat 
operațiunea de votare privind 
acordul negociat de reprezen
tanții sindicatului cu cei ai 
autorităților, precum și gre
vele perlate ale personalului 
auxiliar din spitale.

Conducătorii sindicatelor 
minierilor din Yorkshire și 
South Wales au anunțat că 
minerii au votat pentru de
clanșarea unei greve națio
nale, în sprijinul revendicări
lor formulate. De asemenea, 
continuă negocierile între re
prezentanții sindicatului fero
viarilor și cei ai autorităților, 
pentru soluționarea conflictu
lui de , muncă care a pertur-

bat, timp de aproape o lună, 
desfășurarea normală a acti
vității în transporturi. Luni, 
s-a căzut de acord să se ini
țieze negocieri intensive pen
tru a se ajunge la o soluție 
în acest sens.

PARIS 20 (Agerpres). — 
Controlorii de zbor din Fran
ța, care s-au aflat în grevă 
timp de o lună, au hotărît 
să-și reia activitatea. La aero
portul Orly, traficul aerian a 
fost reluat marți dimineață, 
prin decolarea unui avion de 
transport spre Statele Unite. 
De asemenea, se consideră 
că, pină cel tîrziu joi, vor fi 
reluate toate cursele aeriene 
interne și externe.

LONDRA 20 (Agerpres). 
— Un colecționar londonez 
a oferit, luni, suma de 
250 000 lire sterline la o li
citație organizată în celebra 
sală Sotheby’s, pent- in
tra în posesia a două pis
toale de duel, datînd de la 
începutul secolului al 19- 
lea

Cele două arme sini, in
tr-adevăr, piese de o ma
re valoare istorică • fabri
cate în 1825 de Nicholas 
Boutet. armurierul împăra
tului Napoleon, ele au fost 
oferite, mai *îrziu, lui Si
mon Bolivar, eroul inde
pendenței Americii ^’’d, 
de către marchizul de La
fayette.

1972. 4,9 miliarde tone și 
respectiv 753 000 miliarde 
m ■ cub.i, ceea ce înseam
nă o diminuare a lor, în ra-
- ' cu anul precedent, de 

4,5 la sută și respectiv 4,6 la 
sută. Organisme reprezenta
tive ale industriei petrolu
lui și gazului natural din 
Statele Unite ’’•'■''ciază câ 
aceste cifre confirmă teme
rile în legătură cu apro
vizionarea cu enc’-cie a Sta- 
tclon Unite. In statistici se 
precizează câ. împreună cu 
rezervele potențiale — a 
căror «'■’M-mlă este cunos
cută dar nu probată prin 
forare — rezervele totale de 
petrol și gaze naturale ale 
Statelor Unite ar putea asi
gura timp de numai 60 de 
ani necesarul de energie, 
calculat la nivelul actual de 
consum

In căutarea unei capsule 
conținînd materiale 

radioactive

CIUDAD DE MEXICO 
20 (Agerpres). — 200 de po
lițiști din capitala mexica
nă echipați cu detectoare 
speciale și însoțiți de spe
cialiști ai TnsHt'itului Natio
nal dc Energie Nuclearănai dc Enorme Nucleara 
sînt an»’aj~ti în căutarea u- I /

Rezervele do petrol și 
gaze naturale ale S.U.A.

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — Rezervele exploa
tabile de petrol și gaze na
turale ale S'î'ldor Unite a- 
tingeau, la 3] decembrie

nei capsule de plumb, con- 
tinînd materiale radioacti
ve. Capsula fusese furată 
d:n»r-un automobil aparti- 
nînd unei eomnanii de ma
terial radiografie.

Oficialitățile mexicane au 
avertizat că. în cazul în ca
re această capsulă ;,r fi des
chisă. conținutul ei ooate 
provoca decesul persoanelor 
aflate în apropierea ei în- 
t>--nn interval de cî*eva ore.

„E-
re- 

Re- 
Re- 
sud

® Agenția de presă 
liberarea" informează că 
prezentanții Guvernului 
voluționar Provizoriu al 
publicii Vietnamului de
au predat delegaților Admi
nistrației de la Saigon, 
aeroportul Thein Ngon. 
de ofițeri ai armatei saigo- 
neze capturați în anii războ
iului.

pe
30

@ Secretarul general al 
Organizației Națiunilor U- 
nite, Kurt Waldheim, care a 
făcut o vizită oficială de do
uă zile în Columbia, a avut, 
luni, la sediul Parlamentu
lui, o întrevedere cu 
Escobar, președintele 
tului.

Hugo 
Sena-

sosit,© La Phenian, au 
la 20 martie, membrii delega
ției sud-coreene la cea de-a 
cincea rundă a convorbirilor 
dintre Organizațiile de Cru
ce Roșie din Nordul și Su
dul Coreei, care urmează să 
aibă loc în capitala R.P.D. 
Coreene — anunță A.C.T.C.

Președintele Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Seng- 
hor, a sosit la Bruxelles, în
tr-o vizită oficială, în cursul 
căreia va conferi cu oficiali
tățile Pieței comune, în cali
tate de președinte al Organi
zației comune africane, mal- 
gașe și maurieâenefc asupra 
reînnoirii acordului de aso
ciere la C.E.E. al 
membre.

© La Moscova s-a 
marți, prima ședință

statelor

deschis, 
a gru-

pului de lucru sovieto-ame- 
rican pentru prevenirea po
luării bazinelor de apă. Du
pă cum menționează agen
ția TASS. ședința va elabo
ra un plan de cercetări co
mune în acest domeniu. In 
U.R.S.S. vor fi întreprinse 
lucrări pe lacul Baikal, rîul 
Moscova și Donețul de nord, 
iar în S.U.A. pe lacul 
chigan și Rîul Delaware.

riciu au convenit să stabi
lească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, in vede
rea dezvoltării, în toate do
meniile, a relațiilor de * prie
tenie și cooperare, pe baza 
principiilor deplinei egalități, 
avantajului și respectului re
ciproc, pentru suveranitate si 
neamestec în treburile inter
ne — informează agenția 
ACTC.

. la 
redeschiderea, rtu- 

pauzâ de 17 zile, a pie- 
de devize europene. Do- 
a dovedit stabilitate, 
cotat între 264 și 65

■ pe seu
© Potrivit datelor furniza

te de Comisia antitrust din 
Japonia, în primul semestru 
al anului 1972, în această ța
ră s-au înregistrat 625 cazuri 
de fuzionare a întreprinde
rilor — cu 19 mai mult decît 
in aceeași perioadă a anului 
1971. Aceste fuzionări atestă 
intensificarea procesului de 
concentrare și centralizare a 
capitalului nipon.

® Comisia națională 
planificare a Indiei a c 
rat un program de ajutorare 
a țăranilor fără pămînt prin- 
tr-o reîmpărțire a surplusu
rilor existente. După cum re
levă ziarul „Times of India", 
în cursul aplicării acestui 
program se vor împărți peste 
3,5 milioane acri de pămînt.

de 
>labo-

< Guvernul R. P. D. Core
ene și guvernul Insulei Mau-

Crearea laboratoarelor 
„Limohod" 

deosebit 
cucerirea

de calm ce a caracterizat.
19 martie, 
pă o 
țelor 
larul 
fiind 
veni.

e
automate de tipul 
constituie un pas 
de important in 
Cosmosului .și explorarea pla
netelor sistemului soi ar, a 
declarai agenției TASS. Acad. 
Anatoli Blagonravov, Astfel 
de laboratoare automate sînt 
deosebit de importante pen
tru studierea planetei 
te și a altor planete.

Mar-

@ La începutul acestei săp
tămîni, asupra regiunii 
gricole Chinandega din 
caragua au căzut 
ploi, după o secetă 
durat peste 18 luni, 
prognozelor Biroului 
orologic național, la 
gua, capitala țării, 
în timpul cutremurului din 
decembrie anul trecut, tim
pul continuă să fie secetos șt 
cald.

Ni- 
primele 

care a 
Potrivit 

mete- 
Mana- 

distrusă

® In Franța au fost ares
tați, de la începutul acestui 
an, peste 160 de traficanți de 
narcotice. In aceeași perioa
dă, poliția și autoritățile va
male franceze au descoperit 
și confiscat circa 500 kg de 
stupefiante.

• Tranzacțiile valutare e- 
fectuate marți la bursa din 
Tokio au fost marcate de mo
derație, reflectînd atmosfera

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara

Profesorul Marino Gam
bier de la Muzeul arheologic 
din San Juan (Argentina) a 
descoperit recent, în regiu
nea Calingasta, la poalele 
Anzilor. mai multe mumii, 
vechi de aproape 4 500 de 
ani, unele dintre ele aflate 
într-o stare perfectă de con
servare.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției al Irakului a 
aprobat, luni, acordul ira- 

kiano-libanez, semnat la în
ceputul lunii martie, referi
tor la transportul petrolu
lui irakian pe teritoriul liba
nez.

Acordul, valabil pe o pe
rioadă de 15 ani. reglemen
tează trecerea petrolului ira
kian din timpurile de oxploa- 
tare din nordul Irakului spre 
portul libanez Tripoli și sta
bilește costul transportului, 
al întrețineri și asigurării tu
turor serviciilor implicate.

Subunitatea Petroșani 40 699


